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مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  يارب  اعد  ناکم  نامز و 

باتک تاصخشم 

.1308 یقتدمحم 1262 -  یناهفصا  هسانشرس : 

هدیزگرب  . یسراف مئاقلا .  ءاعدلا  دیاوف  یف  مراکملا  لایکم  يدادرارق :  ناونع 

؛  یناهفـصالا يوسوم  یقتدـمحم  فلوم  / مالـسلا هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  يارب  اـعد  ناـکم  ناـمز و  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
.ینیوزق يرئاح  يدهم  مجرتم 

نارکمج 1385. سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص 117 يرهاظ :  تاصخشم 

 ( موس پاچ  لایر (   10000 مود 978-964-973-008-0 ؛  پاچ  لایر   9000 لایر 964-973-008-7 ؛  4500 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.1389 موس :  پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

 - مهدزاود 255ق ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

اهاعد .ق --  255 مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

راظتنا تیودهم -- عوضوم : 

اهاعد عوضوم : 

مجرتم يدهم 1334 ، -  ینیوزق  يرئاح  هدوزفا :  هسانش 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

6م7042163 1385 فلا /BP224 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/462 ییوید :  يدنب  هدر 

م20514-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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رشان همدقم 

یلاعت همسب 

رهتشملا لدعلا  رظتنملا و  مئآقلا  یلع  مالسلا 

ناملـسم و ناناوج  نیغورد ، رـشب  قوقح  یبطق و  کت  ناهج  نایعّدـم  طسوت  یفارحنا  راکفا  ینید و  یب  غیلبت  اب  هک  زورما  ناهج  رد 
.دوب دهاوخ  تقیقح  قح و  هار  ناگدنیوپ  تیاده  غارچ  رَظتنم ، يدهم  دوعوم و  یجنم  هب  دیما  دنناشک ، یم  ههاریب  هب  ار  نایدا  رگید 
ملاع فیلأت  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ترـضح  يارب  اعد  دـئاوف  رد  مراکملا  لایکم  گنـس  نارگ  باتک  میدـش  نآرب  اذـل 

مالـسالا هجح  ترـضح  طـسوت  هک  هیلع -  هَّللا  ناوضر  یناهفـصا -  يوـسوم  یقت  دّـمحم  دّیـس  هَّللا  تیآ  ترـضح  موـحرم  لـضاف 
رویز هب  رـصتخم  تاعوضوم  دلج و  جنپ  رد  ار  تسا ، هدـیدرگ  همجرت  هّزع -  دـیز  ینیوزق -  يرئاح  يدـهم  دّیـس  جاح  نیملـسملاو 

هیلع هَّللا  یّلص  يدمحم -  بان  مالسا  قح و  نید  نایدانم  ياسر  يادن  یمالسا  بالقنا  هک  ینونک  رصع  رد  تسا  دیما  .مییارایب  عبط 
.میشاب هدرک  يا  هفیظو  ماجنا  دناسر ، یم  هدناسر و  نایناهج  شوگ  هب  ار  هلآو - 

نارکمج سدقم  دجسم  تاراشتنا  تیریدم 
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اعد يارب  هدش  دیکأت  تالاح  تاقوا و 

اعد يارب  هدش  دیکأت  تالاح  تاقوا و 

، دـنوادخ هاگرد  زا  بانج  نآ  روهظ  تساوخرد  فیرـشلا و  هجرف  هَّللا  لّجع  ناـمزلا -  بحاـص  ترـضح  يارب  اـعد  هک  يدراوم  زا 
: دیآ یم  لیذ  رد  تسه  اه  نآ  رب  يدهاوش  لقع ، لیلد  تایاور و  تایآ و  زا  و  هدش ، يرتشیب  دیکأت  شرافس و 

بجاو زامن  ره  زا  دعب   - 1

بجاو زامن  ره  زا  دعب   - 1

رد هلمج - : زا  تسا ، هدمآ  رما  نیا  مالـسلا  هیلع  موصعم  ناماما  زا  هدش  تیاور  ياهاعد  زا  يدادعت  رد  هک : نیا  ینعم  نیا  رب  دـهاش 
یتفای تغارف  یبجاو  زامن  زا  هاگ  ره  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالسلا ) هیلعداوج  ماما   ) یناث رفعجوبا  ترضح  زا  ًالسرم  یفاک  لوصا 
َکَِّیلَو َّمُهَّللَا  .ًهَِّمئَأ  ٍنالُفَو  ٍنالُِفبَو  ًاباتِک ، ِنآْرُقلِابَو  ًانیِد ، ِمالْسِإلِابَو  ًاِّیبَن ، َمَّلَـسَو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَحُِمبَو  ًّابَر  ِهَّللِاب  ُتیِـضَر  : » وگب

َكِْرمَِأب َِمئاـقلا  ُْهلَعْجاَو  ِهِرُمُع  ِیف  َُهل  ْدُدـْماَو  ِِهتْحَت ، ْنِمَو  ِِهقْوَف  ْنِمَو  ِِهلامِـش ، ْنَعَو  ِِهنیمَی  ْنَعَو  ِهِْفلَخ ، ْنِمَو  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُهْظَفْحاَـف  َنـالُف 
ام ُْهنِم  ْمِهِرَأَو  ِهِّوُدَع ، ِیفَو  ِِهتَعیِش  ِیفَو  ِِهلامَو ، ِِهلْهَأ  ِیفَو  ِِهتَّیِّرُذَو  ِهِسْفَن  ِیف  ُُهْنیَع  ِِهب  ُّرَقَتَو  ُّبُِحی  ام  ِهِرَأ  َِکنیِِدل و  َرِصَْتنُملاَو )  ) َرَظَْتنُملاَو
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(1) «. َنِینِمُْؤم ٍمْوَق  َروُدُصَو  انَروُدُص  ِفْشاَو  ُُهْنیَع ، ِِهب  ُّرَقَتَو  ُّبُِحی  ام  ْمِهِیف  ِهِرَأَو  َنوُرَذْحَی ،

هاگره دومرف : هک  هدرک  تیاور  نینچ  لسرم  روط  هب  ترضح  نآ  زا  هیقفلا » هرضحی  نم ال   » باتک رد  قودص  خیش  ار  ثیدح  نیمه 
، ًاِّیبَن َمَّلَسَو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَحُِمبَو  ًاباتِک ، ِنآْرُقلِابَو  ًانیِد ، ِمالْـسِإلِابَو  ًّابَر  ِهَّللِاب  ُتیِـضَر  : » وگب سپ  یتفای  تغارف  یبجاو  زامن  زا 

ِْنب ِدَّمَُحمَو  یسُوم  ِْنب  ِِّیلَعَو  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُومَو  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَجَو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحمَو  ِْنیَسُحلا  ِْنب  ِِّیلَعَو  ِْنیَـسُحلاَو  ِنَسَحلاَو  ًاِّیلَو ، ٍِّیلَِعبَو 
ْنِمَو ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُهْظَفْحاَـف  َهَّجُحلا  َکَِّیلَو  َّمُهَّللا  .ًهَِّمئَأ  ُمـالَّسلا  ُمِْهیَلَع  ِنَسَحلا  ِنـْب  ِهَّجُحلاَو  ٍِّیلَع  ِنـْب  ِنَـسَحلاَو  ٍدَّمَُحم  ِنـْب  ِِّیلَعَو  ٍِّیلَع 

ُّبُِحی ام  ِهِرَأَو  َِکنیِدـِل ، َرِـصَْتنُملاَو  َكِْرمَِأب  َِمئاقلا  ُْهلَعْجاَو  ِهِرُمُع ، ِیف  َُهل  ْدُدـْماَو  ِِهتْحَت ، ْنِمَو  ِِهقْوَف  ْنِمَو  ِِهلامِـش ، ْنَعَو  ِِهنیِمَی  ْنَعَو  ِهِْفلَخ ،
ام ي ُْهنِم  ْمِهِرَأَو  ِهِّوُدَع ، ِیفَو  ِِهتَعیِش  ِیفَو  ِِهلامَو  ِِهلْهَأ  ِیفَو  ِِهتَّیِّرُذَو  ِهِسْفَن  ِیف  ُُهْنیَع  ِِهب  ُّرَقَتَو 

(3) َنِینِمُْؤم » ٍمْوَق  َروُدُصَو  انَروُدُص  ِفْشاَو  ُُهْنیَع ، ِِهب  ُّرَقَتَو   (2) ُّبُِحی ام  ْمِهِیف  ِهِرَأَو  َنوُرَذْح  َ

هب ار  مالسا  متفریذپ و  يراگدرورپ  هب  ار  دنوادخ  [ تسا نینچ  اعد  همجرت  هصالخ  ]
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نب یلع  نیـسح و  نسح و  دوـخ و  ّیلو  ار  یلع  ربـمغیپ و  ار  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصدّمحم  ینامـسآ و  باـتک  ار  نآرق  نـید و  ناوـنع 
نب نسح  دمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دمحم  یـسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  دمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دـمحم  نیـسحلا و 

يور شیپ  زا  ار  وا  سپ  تسا ، تّجح  ترضح  وت  ّیلو  اراگدرورپ ! .متفریذپ  تماما  هب  ار  مالسلا -  مهیلع  نسحلا -  نب  هجح  یلع و 
هد رارق  شیوخ  رما  هب  مئاق  ار  وا  و  شخب ، دادـتما  ار  شرمع  و  نک ، ظفح  نییاپ  الاب و  زا  و  پچ ، تسار و  تمـس  زا  رـس و  تشپ  و 

شناگداون شنادناخ و  شدوخ و  هب  تبـسن  ددرگ ، نشور  نآ  هب  شا  هدید  دراد و  یم  تسود  هچنآ  و  دـبلط ، يرای  تنید  يارب  هک 
تـسد هب  ناـش  يدوباـن  زا   ] دـنراد ساره  هچنآ  هب  ار  شنانمـشد  ناـیامنب و  وا  هـب  شنمـشد  هـب  تبـسن  و  شناوریپ ، شا و  ییاراد  و 

.ياشخبب افش  ار  نینمؤم  ياه  هنیس  ام و  ياه  هنیس  درد  هلیسو  نیدب  و  نادرگ ، راچد  [ وا

« َنالُف َکُِّیلَو  َّمُهَّللا   » زا روظنم  تسا و  مالـسلا  مهیلع  هتـشذگ  ناماما  زا  هیانک  هدـمآ  یفاـک  تیاور  رد  هک  نـالف  نـالف و  میوگ : یم 
و هدروآ ، تحارص  اب  ار  اه  نآ  فیرش  ياه  مان  هللا  همحر  قودص  خیش  هک  دشاب  یم  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ام  يالوم  زا  هیانک 

.تسا دّکؤم  بجاو ، زامن  ره  زا  دعب  جرف  لیجعت  يارب  اعد  هک  نیا  رب  دنک  یم  تلالد  ثیدح  نیا 

هک هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یقابلا » نبا  دیـس  رایتخالا   » باتک زا  لقن  هب  راحب  رد  هک  تسا  یتیاور  رما  نیا  رب  رگید  دـهاش 
يرادیب رد  ار  مالـسلا -  هئابآ  یلعو  هیلع  نسحلا -  نب  م ح م د )  ) ماما دناوخب ، ار  اعد  نیا  هضیرف ، زامن  ره  زا  دـعب  سک  ره  دومرف :

َبِحاص انالْوَم  ْغَِّلب  َّمُهَّللَا  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دید دهاوخ  باوخ  ای 

ص:13

مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  يارب  اعد  ناکم  www.Ghaemiyeh.comنامز و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 140زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


َمالَّسلاَو َهَّیِحَّتلا  ِیناوْخِإَو  يِْدلُو  ْنَعَو  َّيَدـِلاو  ْنَعَو  یِّنَع  اِهلَبَجَو  اِهلْهَـس  اِهبِراغَمَو ، ِضْرَألا  ِقِراشَم  ْنِم  َناک  اُمْثیَحَو  َناک  امَْنیَأ  ِنامَّزلا 
ِماّیَأ ْنِم  ِهِیف  ُتْشِع  امَو  ِمْوَیلا  اَذه  ِهَحِیبَص  ِیف  َُهل  ُدِّدَـجُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  .ُهُْملِع  ِِهب  َطاحَأَو  ُُهباتِک  ُهاصْحَأ  امَو  ِهَّللا ، ِشْرَع  َهَنِزَو  ِهَّللا  ِْقلَخ  َدَدَـع 

ِهِِرماوَِأل َنِیِلثَتْمُملاَو  ُْهنَع  َنیِّباّذـلاَو  ِهِراْصنَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللَا  ًادـَبَأ ، ُلوُزَأ  الَو  اـْهنَع  ُلوُحَأ  ـال  یُِقنُع  ِیف  َُهل  ًهَْعَیبَو  ًادـْقَعَو  ًادـْهَع  ِیتاـیَح 
ْنِم ِینْجِرْخَأَف  ًاّیِـضْقَم  ًاْمتَح  َكِدابِع  یلَع  ُهَْتلَعَج  يِذَّلا  ُتْوَملا  ُهَْنَیبَو  ِیْنَیب  َلاح  ْنِإ  َّمُهَّللَا  .ِْهیَدَـی  َْنَیب  َنیِدَهْـشَتْسُملاَو  ِهِماـّیَأ  ِیف  ِهیِهاَونَو 

، َهَدیِمَحلا َهَّرُغلاَو  َهَدیِـشَّرلا  َهَْعلَّطلا  ِینِرَأ  َّمُهَّللَا  .يِدابلاَو  ِرِـضاحلا  ِیف  یِعاّدلا  َهَوْعَد  ًایِّبَُلم  ِیتانَق  ًادِّرَُجم  یِْفیَـس  ًارِهاش  ِینَفَک  ًارِزَتُْؤم  يِْربَق 
َكَدـِالب ِِهب  َّمُهَّللا  ِرُمْعاَو  ُهَرُمُع  ْلِّوَـطَو  ُهَرْهَظ  ِّوَـقَو  ُهَرْزَأ  ْدُدْـشا  َّمُهَّللَا  .ُهَجَرْخَم  ْلِّهَـسَو  ُهَجَرَف  ْلِّجَعَو  ِهـَْیلِإ ، یِّنِم  ٍهَرْظَِنب  يِرََـصب  ْلُـحْکاَو 

ِْتِنب َْنباَو  َکَِّیلَو  اَنل  َّمُهَّللا  ِرِهْظَأَف  ِساّنلا ، يِْدیَأ  ْتَبَـسَک  اِمب  ِرْحَبلاَو  ِّرَبلا  ِیف  ُداسَفلا  َرَهَظ  ُّقَحلا ، َُکلْوَقَو  َْتُلق  َکَّنِإَف  كَدابِع  ِِهب  ِیْحَأَو 
َّمُهَّللَا .ُهَقِّقَُحیَو  ِِهتاِملَِکب  َّقَحلا  ُهَّللا  َّقُِحیَو  ُهَقَّزَم  ّالِإ  ِلِطابلا  َنِم  ْیَِشب ٍء  َرَفْظَی  یّتَح ال  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِکلوُسَر  ِمْسِاب  یّمَسُملا  َکِِّیبَن 

ام يـالوم  هب  ایادـخ ! راـب  ِِهلآَو ؛» ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَـصَو  ًاـبیِرَق ، ُهیَرنَو  ًادـیَِعب  ُهَنْوَرَی  ْمُهَّنِإ  ِهِروُهُِظب  ِهَّمُـألا  ِهِذـه  ْنَع  َهَّمُغلا  ِهِذـه  ْفِشْکا 
فرط زا  نآ ، ياه  راومهان  اه و  راومه  نیمز ، براغم  قراشم و  زا  دـنک  یم  ور  يوس  ره  هب  تسه و  هک  اجک  ره  ناـمزلا ، بحاـص 

شرامـش شباتک  هچنآ  یهلا و  شرع  نزو  هب  ادـخ و  قلخ  دادـعت  هب  ناـسرب ، مالـس  ّتیحت و  مناردارب  منادـنزرف و  منیدـلاو و  نم و 
نامیپ ما  یناگدنز  ياهزور  همه  رد  متسه  هدنز  ات  زور و  نیا  حبـص  رد  نم  اراگدرورپ ! تسا ، هدرک  هطاحا  نآ  هب  شملع  و  هدومن ،

دیدجت مندرگ  رد  وا  يارب  زا  یتعیب  دقع و  و 

ص:14

مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  يارب  اعد  ناکم  www.Ghaemiyeh.comنامز و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 140زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


و شمیرح ، زا  ناعفادـم  ناراـی و  زا  ارم  اراـگدرورپ ! منکـشب ، ار  اـه  نآ  هاـگ  چـیه  هن  منادرگ و  يور  نآ  زا  هن  هک  منک  یم  هزاـت  و 
اب وا  نم و  هنایم  رگا  اهل ! راب ا  .هد  رارق  شهاگشیپ  رد  ناگدش  دیهـش  شتموکح و  مایا  رد  راوگرزب  نآ  یهاون  رماوا و  نارادربنامرف 
هک یلاح  رد  روآ  نوریب  ربق  زا  ارم  شروهظ  ماگنه   ] سپ داتفا  ییادج  يا ، هدومرف  ریدقت  یمتح  یعطق و  رما  تناگدـنب  رب  هک  گرم 

کیبل نابایب  رهش و  رد  ار  قح  هدننک  توعد  نآ  توعد  مشاب ، هدومن  هنهرب  ار  ما  هزین  هدیشک و  ار  مریشمش  هتـسب و  رمک  هب  ار  منفک 
ییانـشور وا  هب  یهاگن  همرـس  اب  ار  ما  هدـید  و  هد ، مناشن  ار  هدوتـس  نیبج  [ بحاص دیـشر و[ ياـبیز  راـسخر  نآ  اراـگدرورپ ! .میوگ 

ار شرمع  زاس و  مکحم  ار  شتـشپ  نک و  اطع  ورین  وا  هب  اراگدرورپ ! .يامرف  ناسآ  ار  شمایق  هماـنرب  لـیجعت و  ار  شجرف  و  شخب ،
رد داسف  تسا : قح  وت  لوق  يا و  هدومرف  وت  هک  هد  تایح  ار  تناگدنب  نادرگ و  دابآ  ار  تیاه  نیمزرس  وا  دوجو  هب  يامن و  ینالوط 
هک ار  تربمایپ  رتخد  دـنزرف  تدوخ و  ّیلو  نک  راکـشآ  راگدرورپ ! يا  سپ  دـش  راکـشآ  مدرم  ياـهرادرک  رثا  رب  اـیرد  یکـشخ و 

گرزب مغ  نیا  اهلا ! راب  .دراد  قَّقحم  تابثا و  شیوخ  تاملک  اب  ار  قح  دـنوادخ  و  دراذـگن ، یقاب  يزیچ  لطاب  زا  ات  تسا  وا  ماـنمه 
مینیب و یم  کیدزن  ار  نآ  ام  دـنرادنپ و  یم  رود  ار  شروهظ  نیفلاخم )  ) اه نآ  هک  زاس ، فرطرب  تما  نیا  زا  وا  روهظ  اـب  ار  [ تبیغ ]

.داب وا  لآ  دمحم و  رب  دنوادخ  دورد 

.دمآ دهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  متشه  شخب  رد  اعد  نیا  ریظن  دیوگ : یم  ّفلؤم 

، هدمآ قالخالا  مراکم  رد  هک  تسا  یتیاور  بجاو  زامن  ره  زا  سپ  ترضح ، نآ  جرف  يارب  اعد  نتـشاد  دیکأت  رب  دهاوش  هلمج  زا  و 
رمع ردق  نآ  دیامن ، تبظاوم  نآ  رب  دناوخب و  بجاو  زامن  ره  زا  دعب  ار  اعد  نیا  سک  ره  هک  تسا  تیاور 
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اعد دش ، دـهاوخ  فّرـشم  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  رمالا -  بحاص  ترـضح  رادـید  هب  و  دوش ، ریـس  یگدـنز  زا  ات  درک  دـهاوخ 
ام َْتُلق  َکَّنِإ  َلاـق  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  َقَّدَـصُملا  َقِداّـصلا  َکـَلوُسِر  َّنِإ  َّمُهَّللَا  .ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُـهَّللَا  : » تـسا نـینچ 

ِلآَو ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللَا  .ُهَتَئآسَم  ُهَرْکَأ  اـَنَأَو  َتْوَملا  ُهَرْکَی  ِنِمْؤُملا  َيِدـْبَع  ِحوُر  ِْضبَق  ِیف  يِدُّدَرَتَک  ُُهلِعاـف  اـَنَأ  یَـش ٍء  ِیف  ُتْدَّدَرَت 
دمحم و رب  ایادخ !  (1) ؛» َْتئِش ْنَم  ُرُکْذَتَو  َلاق : .ٍنالُف  ِیف  الَو  یِـسْفَن  ِیف  ِینْؤُسَت  الَو  َهَِیفاعلاَو  َرْـصَّنلاَو  َجَرَفلا  َِکئآِیلْوَِأل  ْلِّجَعَو  ٍدَّمَُحم 
هک دومرف  داب -  شلآ  وا و  رب  وت  دورد  هک  وت -  هدش  قیدصت  يوگتـسار  لوسر  هک  یتسرد  هب  اراگدرورپ ! تسرف ، دورد  دمحم  لآ 

ار گرم  وا  مدوخ ، نمؤم  هدنب  حور  ضبق  رد  دّدرت  نوچمه  ما  هدرکن  دّدرت  منآ ، هدنهد  ماجنا  هک  يرما  چـیه  رد  نم  يا : هدومرف  وت 
جرف تدوخ  يایلوا  يارب  تسرف و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  سپ  اراگدرورپ ! .منک  تحاران  ار  وا  مرادن  شوخ  نم  دراد و  هارکا 

ره ینالف  هملک  ياج  هب  و  دومرف : .ناسرم  يدـب  ینالف  دروم  رد  هن  مدوخ و  دروم  رد  هن  ارم  و  يامرف ، لیجعت  ار  تیفاع  ترـصن و  و 
(2) .يرب یم  مان  یهاوخب  ار  یسک 

هک هدروآ  سوواط  نب  یلع  دیـس  ینّابر  ملاع  لئاسلا » حالف   » باتک زا  لقن  هب  راحب »  » هالـص شخب  رد  یـسلجم  همـالع  و  میوگ : یم 
هک دـشاب : نیا  شتابیقعت  زا  زامن  ره  زا  دـعب  هک  نیا  دـهاوخ  یم  رمع  لوط  هک  یـسک  يارب  یّبحتـسم  ياه  همانرب  تاّـمهم  زا  هتفگ :

نب دمحم  نب  رفعج  زا  لاضف  نب  نسحلا  نب  یلع  زا  ییاسک  یلجع  بوقعی  نب  یلع  نیسحلاوبا  زا  یسوم  نب  نوراه  دمحموبا 
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يا درک : ضرع  دـش و  دراو  مالـسلا  هیلع  قداـص  هَّللادـبعوبا  ترـضح  رب  يدرم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  جاّرد  نب  لـیمج  زا  میکح 
وا اب  ات  مشاب  هتـشادن  ار  یـسک  هک  یلاح  رد  دـبایرد  ارم  گرم  هک  مسرت  یم  نم  و  دـنا ، هدرم  مناشیوخ  هتفر و  الاب  مّنـس  نم ! ياـقآ 

.میامن هعجارم  وا  هب  مریگب و  سنا 

زا وا  هب  وت  سنُأ  و  تسا ، رت  کیدزن  وت  هب  ببـس  ای  بسن  تبارق  زا  هک  تسه  یـسک  وت  ینامیا  ناردارب  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
.ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  : » ییوگب زامن  ره  زا  سپ  هک  نیا  و  اعد ، داب  وت  رب  لاح  نیا  اب  تسا ، رتشیب  تناـشیوخ  هب  تسنُأ 

ُهَرْکَی ِنِمْؤُملا  َيِدـْبَع  ِحوُر  ِْضبَق  ِیف  يِدُّدَرَتَک  ُُهلِعاف  اَنَأ  ْیَـش ٍء  ِیف  ُتْدَّدَرَت  ام  َْتُلق : َکَّنِإ  َلاق : مالـسلا  هیلع  َنیِمَألا  َقِداّصلا  َّنِإ  َّمُهَّللَا 
ِیف الَو  یِـسْفَن  ِیف  ِینْؤُسَت  الَو  َهَِیفاعلاَو  َرْـصَّنلاَو  َجَرَفلا  َِکئاِیلْوِأل  ْلِّجَعَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـصَف  َّمُهَّللَا  .ُهَتَئآـسَم  ُهَرْکَأَو  َتْوَملا 
یم درم  نآ  .نک  دای  اج  کـی  ار  همه  اـی  هدـنکارپ  روط  هب  اـی  و  ربب ، ماـن  ار  تناگتـسب  کـی  کـی  یهاوخ  رگا  و  ِیتَّبِحَأ ؛» ْنِم  ٍدَـحَأ 

.مدش هتسخ  یگدنز  زا  هک  نیا  ات  مدرک  رمع  ردق  نآ  مسق ! ادخ  هب  دیوگ :

اب لاس  تشه  تسیب و  دـص و  دـناوخ و  یم  ار  اعد  نیا  يرـصب  نومـش  نب  نسحلا  نب  دـمحم  دـیوگ : یـسوم  نب  نوراـه  دـمحموبا 
(1) .دنک تمحر  شیادخ  تفر ، ایند  زا  سپس  درک ، كرت  ار  اعد  نیا  دش و  لولم  یگدنز  زا  ات  .درک  رمع  یخارف 

ترابع نیا  نیمالا » دلب   » و نامالا » هّنج   » و یسوط » خیش  حابـصم   » و قالخالا » مراکم   » و يدنوار » تاوعد   » زا لقن  هب  یـسلجم  زین  و 
هدش تیاور  هدروآ : ار 
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لولم یگدنز  زا  هک  دنام  یم  هدنز  ردق  نآ  دـیامن ، تبظاوم  نآ  رب  دروآ و  ياج  هب  هضیرف  زامن  ره  زا  دـعب  ار  اعد  نیا  سک  ره  هک 
.ددرگ

تجح ترـضح  نامیالوم  جرف  لیجعت  تساوخرد  اـعد  نیا  هک  نیا  تهج  متـشه ، تسیب و  تمرکم  هتـشذگ ؛ شخب  رد  میوگ : یم 
.میدروآ ار  بلطم  نیا  لیالد  و  میدومن ، نایب  ار  تسا  مالسلا  هیلع 

حیضوت

رد ییاهب  خیـش  .هدمآ  نآ  ریغ  و  یفاک » لوصا   » رد تیاور  دـنچ  رد  ریبعت  نیا  ریظن  ُُهلِعاف ؛» اَنَأ  ْیَـش ٍء  ِیف  ُتْدَّدَرَت  ام  : » دومرف هک  نیا 
هب جاتحم  تسین  یفخم  هک  نانچ  تسا ، نآ  نمـضتم  ثیدـح  نیا  هک  یلاعت  يادـخ  هب  رطاخ ، دّدرت  تبـسن  هتفگ : نیعبرـالا » حرـش  »

: دنا هدرک  نآ  لیوأت  هجو  دنچ  رب  تسا و  لیوأت  هیجوت و 

لوا

ام ُدُّدَرَّتلا  َّیَلَع  َزاج  َْول  : » تروص نیدـب  [ دـنیوگ رَّدـقم  ار  نآ  ًاحالطـصا  ، ] هدـماین مالک  رهاـظ  رد  هک  دـشاب  یمـالک  تراـبع  ِلد  رد 
لثم يزیچ  رد  زگره  متــشاد  یمن  [ رطاـخ دـش  دـمآ و  و   ] دُّدرت دوـب ، یم  اور  دـیدرت ] و   ] دّدرت نـم  رب  رگا  ْیـَـش ٍء ؛» …  ِیف  ُتْدَّدَرَت 

.متشاد یم  نمؤم  تافو  رد  هک  يدّدرت 

مود

رطاخ و  دنناد ، مزال  ار  وا  تّزع  مارتحا و  هک  یـسک  [ ندرک دونـشخان  و   ] هئاسم رد  هک  تسا  هدـش  يراج  نیا  رب  تداع  نوچ  هک  نآ 
ردق صخش  نیا  دزن  ار  وا  هک  یسک  يدونـشخان  رد  دسر و  مه  هب  رطاخ  دّدرت  قفاوم  رای  کیدزن و  تسود  لثم  دشاب ، وا  هب  قلعت  ار 

، هدیسر وا  هب  يدب  هک  درذگب  رطاخ  هب  نوچ  هکلب  دسرن ، مه  هب  رطاخ  دّدرت  نآ  لاثما  برقع و  رام و  نمـشد و  لثم  دشابن  یتلزنم  و 
هب وا ، مارتحا  ریقوت و  زا  دننک  ریبعت  هک  دوب  دناوت  یم  دـهد ، تسد  يرطاخ  دـش  دـمآ و  ددرت و  هک  نآ  یب  دـبای  یم  ياج  رطاخ  رد 

زا و  وا ، هئاسم  لاح  رد  دّدرت  لوصح 
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 - مالک نیا  زا  هنأش  یلاعت  تّزع  ترـضح  دارم  هک  دوب  دـناوت  یم  نیاربانب  لاح ، نآ  رد  دّدرت  لوصح  مدـع  هب  وا ، ّتلذـم  يراوخ و 
نمؤـم و هدـنب  تلزنم  ردـق و  لـثم  تسین  یتـمرح  تلزنم و  ردـق و  نم  دزن  ارم  تاـقولخم  زا  سک  چـیه  هک  دـشاب  نآ  مـلعا -  هَّللاو 

.تسا هدش  دای  قباس  ثیداحا  ضعب  حرش  نمض  نآ  ینعم  هک  دوب  دناوت  هیلیثمت  هراعتسا  لیبق  زا  مالک  سپ  وا ؛ تمرح 

موس

لوخد هب  تراشب  شزاون و  فطل و  نمؤم ، هدـنب  راضتحا  تقو  رد  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  دراو  هّماع  هّصاخ و  قیرط  زا  ثیدـح  رد 
زا لاقتنا  هب  مامت  تبغر  ار  وا  دوش و  یم  لـیاز  وا  تعیبط  زا  گرم  تهارک  هک  دزاـس  یم  رهاـظ  وا  رب  ردـق  نآ  نآ ، لاـثما  تشهب و 
هب دوش  یم  هتـساک  نآ  ياه  یتخـس  گرم و  درد  زا  وا  شیوشت  اذیا و  نآ  ببـس  هب  و  دسر ، یم  مه  هب  یقاب  ملاع  هب  یناف  ملاع  نیا 

يادـخ تسا  هدرک  هیبـشت  سپ  ددرگ ، یم  لـصاح  نآ  هب  ماـمت  تبغر  دـسر و  یم  مه  هب  ندرم  هب  اـضر  تیاـهن  ار  وا  هک  يا  هنوگ 
هب یمیظع  عفن  نآ ، یپ  رد  هک  نآ  دصق  هب  دناسرب  یتخس  دوخ  تسود  هب  دشاب  هدرک  هدارا  هک  یسک  هلماعم  هب  ار  هلماعم  نیا  یلاعت 

هـشیمه و  دسرن ، يرایـسب  رازآ  وا  هب  هک  دناسر  وا  هب  ار  جنر  َملَا و  نیا  وحن  هچ  هب  هک  نآ  رد  دشاب  هتـشاد  ددرت  سپ  دوش ، دـیاع  وا 
هب مامت  تبغر  نآ ، هب  ار  وا  هک  نآ  ات  دشاب  هدرک  یم  رکذ  دراد ، بقع  رد  َملَا  نآ  هک  یعفن  و  دشاب ، هتفگ  یم  تانّـسحم  تابّغرم و 

(1) .دوب دهاوخ  هیلیثمت  هراعتسا  لیبق  زا  مالک  زین  تروص  نیا  رد  و  دراگنا ، تحار  دوخ  رب  ار  روکذم  َملَا  دسر و  مه 
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: دومرف هک  هدمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  ام  يالوم  زا  نیحلاصلا » لامج   » باتک رد  هچنآ  دراد  تلالد  دوصقم  رب  زین  و 
ِلآ َجَرَف  ْلِّجَع  ٍدَّمَُحم  َّبَر  ای  : » دنیوگب هبترم  هس  دنریگب و  هناچ  رب  تسد  هضیرف ، زا  دعب  هک  تسا  نیا  نایعیـش  رب  ام  قوقح  هلمج  زا 

! دمحم راگدرورپ  يا  (1) ؛ َمَّلَـسَو » ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  ِهَْنبِِال  ْمِقَْتنا  ٍدَّمَُحم  َّبَر  ای  ٍدَّمَُحم ، َهَْبیَغ  ْظَـفْحا  ٍدَّمَُحم  َّبَر  اـی  ٍدَّمَُحم ،
رتخد يارب  دـمحم ! راگدرورپ  يا  .نک  ظفح  دـمحم  یناهنپ  [ رد ار  تنید  ! ] دـمحم راگدرورپ  يا  .نادرگ  رتدوز  ار  دـمحم  لآ  ِجرف 

.ریگب ماقتنا  دمحم 

دوسرپ يا  هّمتت 

نآ و لصا  تدابع و  تقیقح  هک  تسا  نیا  رد  بلطم  ّرـس  هک  نادـب  تشگ ، نایب  دوصقم  رب  تلالد  هدـش  لقن  تایاور  زا  هک  نونکا 
دوخ و ناـمیا  تقیقح  زاـمن  ره  زا  دـعب  نمؤـم  هک  تسا  مزـال  سپ  تسا ، وا  یتـسود  مالـسلا و  هیلع  ماـما  تفرعم  شا  یلوـبق  طرش 

شتدارا لجوّزع -  يادـخ -  هاگرد  زا  شجرف  لیجعت  ياضاقت  وا و  يارب  اعد  اب  و  دراد ، زاربا  شیالوم  هب  تبـسن  ار  شیالو  یتسار 
دهاوخ متشه  شخب  رد  هچنآ  زین  میدروآ و  مجنپ  لوا و  شخب  رد  هچنآ  و  ددرگ ، نرتقم  یلوبق  ببـس  اب  شزامن  ات  دیامن ، راهظا  ار 

نید زورما  (2) ؛ ْمُکَنیِد » ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلَأ  : » یلاعت يادخ  هدومرف  ریـسفت  رد  هک  یتایاور  رب  هفاضا  دراد ، تلالد  بلطم  نیا  رب  دمآ 
یسک هک  نیا  (3) ؛ ِهَّللا » ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  ام  یلَع  یتَرْـسَح  ای  ٌسْفَن  َلوُقَت  ْنَأ  : » یلاـعت يادـخ  هدومرف  زین  .متخاـس و  لـماک  ار  اـمش 

رب اغیرد  دیوگب 
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تسا نکمم  ریغ  ای  راوشد  اه  نآ  همه  طبض  يروآ و  عمج  هک  هدمآ -  رگید  تایآ  ریـسفت  .مدیزرو و  یهاتوک  هَّللا  بنج  رد  هچنآ 
نامیالوم جرف  يارب  اعد  مالـسلا و  مهیلعوا  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  اذل  رگید ، ياه  تدابع  جح و  هزور و  رد  تسا  روط  نیمه  و  - 

.تسا هدش  دراو  ناضمر  هام  ياه  بش  اهزور و  رد  مالسلا  هیلع 

َلوُقَت ْنَأ  : » یلاعت يادـخ  هدومرف  ریـسفت  رد  هک  مروایب  هدـش  تیاور  ناهربلا »  » ریـسفت رد  هک  یفیرـش  ثیدـح  مراد  شوخ  اـجنیا  رد 
هَّللا بنج  ام  دومرف : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلعرقاـب  رفعجوبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  ِهَّللا » ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  اـم  یلَع  یتَرْـسَح  اـی  ٌسْفَن 

يادخ يانُما  ام  و  هدش ، هدرپس  ام  هب  ناربمغیپ  ياهثاریم  و  میتسه ، یهلا  هدش  رایتخا  ام  و  میـشاب ، یم  دنوادخ  هدـیزگرب  ام  و  میتسه ،
مییام وا و  قلخ  رب  دنوادخ  تمحر  مییام  ]و  هَّللا لبح   ] دنوادخ نامـسیر  مییام  یهلا و  ياه  تجح  مییام  و  میـشاب ، یم  ّلجوّزع -  - 
ياـه غارچ  مییاـم  و  تیادـه ، ناـماما  میتـسه  اـم  و  دــیامرف ، مـتخ  اـم  هـب  هدرک و  زاـغآ  ار  [ شنیرفآ  ] اـم هـب  دــنوادخ  هـک  یناـسک 

ناگتفرگ و یـشیپ  مییام  و  تسا ، فورعم  ایند  لها  يارب  هک  يا  هناشن  مییام  و  تیادـه ، هار  ناگدـننک  نشور  و  یکیرات ، [ هدـنیادز ]
دـش و قرغ  [ الب نافوط   ] رد تفرگ  هرانک  ام  زا  سک  ره  دیـسر و  دـصقم  هب  تسُج ، کسمت  اـم  هب  هک  نآ  ره  اـیلوا ]  ] نیرخآ مییاـم 

مییاـم و  ّلـجوّزع -  يادـخ -  يوس  هب  میقتـسم  طارـص  هار و  میتسه  اـم  و  دـنوادخ ، [ زار  ] مرحم مییاـم  نادیفـسور و  ناربهر  مییاـم 
تلاسر و هاگیاج  میتسه  ام  و  تّوبن ، نوناک  مییام  و  یتسرپ ] قح   ] هویـش مییام  هدیـشخب و  تمعن  دوخ  قلخ  رب  دـنوادخ  هک  یناـسک 

دمآ ناگتشرف  ام  يوس  هب  نید و  لوصا  مییام 
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تیاده مییام  دنک و  ادتقا  ام  هب  هک  سک  نآ  ره  يارب  هار  مییام  دیوج و  ینـشور  ام  هب  هک  یـسک  يارب  غارچ  مییام  و  دـننک ، دـش  و 
هدنرب دنک  ریـس  ام  هویـش  رب  سک  ره  هک  ییاه  هاگرذـگ  مییام  اه و  ُلپ  مییام  مالـسا و  ياه  هریگ  میتسه  ام  و  تشهب ، هب  ناگدـننک 

یم لزان  نامدوجو  هب  تمحر  هک  یناـسک  مییاـم  مظعا و  نکر  میتسه  اـم  و  تسا ، هدـش  دوباـن  دـتفیب  بقع  اـم  زا  سک  ره  تسا و 
ره سپ  دزاس ؛ یم  فرطرب  امـش  زا  ار  باذـع  ام  رطاخ  هب  دـنوادخ  هک  یناسک  مییام  دراب و  یم  امـش  رب  ناراب  اـم  ببـس  هب  ددرگ و 

(1) .ددرگ یم  زاب  ام  هب  تسا و  ام  زا  وا  سپ  دش ، مزتلم  ام  رما  هب  تخانش و  ار  ام  ّقح  ام و  تفای و  شنیب  ام  هب  تبسن  سک 

رد هک  نیا  دسر ، یم  رطاخ  هب  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  ترـضح -  نآ  يارب  لاح  نآ  رد  ندرک  اعد  دیکأت  يارب  زین  يرگید  ّرس 
.تسا يا  هدش  باجتسم  ياعد  بجاو  زامن  ره  زا  سپ  ار  ینمؤم  ره  هک : هدمآ  يددعتم  تایاور 

ناـج و زا  ار  شیـالوم  هک  لـماک  نمؤـم  تسا  هتـسیاش  سپ  تسا ، هدـمآ  يرگید  بتک  هعیـشلا و  لـئاسو  باـتک  رد  تاـیاور  نـیا 
.دراد مَّدقم  دوخ  رب  ار  ترضح  نآ  و  دهد ، رارق  وا  هرابرد  ار  باجتسم  ياعد  نآ  دناد  یم  رتزیزع  شنادنزرف 

رهظ زامن  زا  دعب   - 2

رهظ زامن  زا  دعب   - 2

رهظ زامن  زا  دـعب  دراد  يرتشیب  دـیکأت  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لجع  نامزلا -  بحاص  نامیالوم  جرف  لیجعت  يارب  اـعد  هک  یتاـقوا  زا 
ینعم نیا  رب  دهاش  لیلد و  تسا :

ص:22
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رهظ حبص و  زامن  زا  دعب  سک  ره  هدمآ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیحلاصلا » لامج   » و كردتسم »  » و راحب »  » رد هک  تسا  یتیاور 
ثیدح نیا   (1) .دنک رادـید  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  هک  نیا  ات  دریم  یمن  ْمُهَجَرَف ،» ْلِّجَعَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  : » دـیوگب

.تشذگ زین  قباس  شخب  رد 

، هدمآ هرـس  سدق  سوواط  نب  یلع  لجا  دّیـس  لئاسلا » حالف   » زا لقن  هب  راحب  هالـص  شخب  رد  هچنآ  دراد  تلالد  ینعم  نیا  رب  زین  و 
مالسلا هیلع  يدهم  ترـضح  يارب  اعد  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ندرک  ادتقا  رهظ  زامن  بیقعت  رد  تاّمهم  زا  دومرف : دّیس 

هک نانچ  .درک  دهاوخ  روهظ  نامزلا  رخآ  رد  هک  نیا  هداد و  شندمآ  هب  هدژم  حیحص  تایاور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک 
نب دـمحا  زا  روهمج ، نب  دّـمحم  شردـپ  زا  یمق ، روهمج  نب  دـمحم  نب  نسحلا  نب  دـمحم  یلعوـبا  زا  یلبندـلا ، نوراـه  دـمحموبا 
دراو هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبعوبا  ترضح  رب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینیادم  دمحم  نب  داّبع  زا  يرّکُـس ، نیـسحلا 

ْيَأ : » تفگ یم  دوب  هدرک  دنلب  نامسآ  تمـس  هب  ار  شیاه  تسد  هک  یلاح  رد  تفای  تغارف  رهظ  بجاو  زامن  زا  هک  یماگنه  مدش ،
، ِهَِهلآلا َهلِإ  ْيَأ  ِتاداّسلا ، َدِّیَـس  ْيَأ  ُثِراو ، ْيَأ  ُثِعاب ، ْيَأ  ِتْوَملا ، َدـَْعب  ٍسْفَن  ِّلُک  َئِراب  ْيَأ  ٍتْوَف ، ِّلُک  َعِماج  ْيَأ  ٍتْوَص ، ِّلُـک  َعِماـس 

ْيَأ ِدیدَّشلا ، ِشْطَبلا  اَذ  ْيَأ  ُشاَّطب ، ْيَأ  ِكُولُملا ، َِکلَم  ْيَأ  ِبابْرَألا ، َّبَر  ْيَأ  ِهَرِخآلاَو ، اْینُّدـلا  َِکلَم )  ) َِکلام ْيَأ  ِهَِربابَجلا ، َراّبَج  ْيَأ 
یلَع َکِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  ُدـیِعُم ! ْيَأ  ُئِدـْبُم ، ْيَأ  ٌهَِینالَع ، ُهَدـْنِع  ُّرِّسلا  ِنَم  ْيَأ  ِمادـْقَألا ، َلْقَنَو  ِساْفنَألا  َدَدَـع  َیِـصُْحم  ْيَأ  ُدـیُِری ، اِمل  ًـالاّعَف 

، َکِْقلَخ ْنِم  َِکتَرَیِخ 
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ْزِْجنَأَو ِراـّنلا  َنِم  ِیتَبَقَر  ِكاـکَِفب  َهَعاّـسلا  َّیَلَع  َّنُمَت  ْنَأَو  ِِهْتَیب  ِلـْهَأَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َکِـسْفَن  یلَع  ْمَُهل  َْتبَجْوأ  يِذَّلا  ُمِهِّقَِحبَو 
َُکتاوَلَـص ِْهیَلَع  َکـِْقلَخ  یلَع  َکـِتَّجُحَو  َكِداـبِع  ِیف  َکـِْنیَعَو  َکـِْقلَخ  ِیف  َکـِنیِمَأَو  َکـِْنبِاب  َکـَْیلِإ  یِعاّدـلا  َکِِّیبـَن  ِْنباَو  َکِِّیلَوـِل 

ُهَجَرَف ْلِّجَعَو  ًاریِـصَن  ًاناْطلُـس  َْکنُدـَل  ْنِم  ْمَُهل  ْحَْـتفاَو  ْمُهْرِّبَصَو  َُهباحْـصَأ  ِّوَقَو  َكَدـْبَع  ْرُْـصناَو  َكِرْـصَِنب  ُهْدِّیَأ  َّمُُهللَا  ُهَدـْعَو ، َُکتاکََربَو 
يا هتفر ! تـسد  زا  ره  هدـننک  عـمج  يا  ادـص ! ره  هدنونـش  يا  (1) ؛ َنیِمِحاّرلا » َمَحْرَأ  اـی  َکـِلوُسَر  ِءآدـْعَأَو  َِکئآدـْعَأ  ْنِم  ُْهنِْکمَأَو 

هدننکـش مهرد  يا  ناراگدـنوادخ ! يادـخ  يا  ناـیاقآ ! ياـقآ  يا  ثراو ! يا  هدـنزیگنارب ! يا  گرم ! زا  سپ  هدـنبنج  ره  هدـنروآرب 
تّدـش هب  يا  هدـنبوک ! تخـس  يا  ناهاشداپ ! هاشداپ  يا  ناراگدرورپ ! راگدرورپ  يا  ترخآ ! اـیند و  هاـشداپ )  ) کـلام يا  ناراـّبج !

وا دزن  ّرـس  هک  یـسک  يا  اه ! ندز  ماـگ  قلخ و  ياـه  سفن  هدنرامـش  يا  دـهد ! ماـجنا  دـهاوخب  هچ  ره  هک  نآ  يا  هدـننک ! هذـخاؤم 
هب تقلخ و  ناگدیزگرب  رب  تدوخ  ّقح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  اه ! نآ  دـننادرگزاب ه  يا  تادوجوم ! هدـنروآ  دـیدپ  يا  تسا ! راکـشآ 

مندرگ یهن و  تنم  نم  رب  الاح  نیمه  یتسرف و  دورد  شنادـناخ  دـمحم و  رب  هک  يا  هدرمـش  بجاو  تدوخ  رب  نانآ  يارب  هک  یّقح 
وت مشچ  قیالخ و  رد  وت  نیما  و  تا ، هزاجا  هب  تیوس و  هب  هدننک  توعد  تربمایپ  دـنزرف  دوخ و  ّیلو  هدـعو  و  ددرگ ، اهر  شتآ  زا 

تترـصن هب  اـهلا ! راـب  نک ، اـفو  يا  هداد  وا  هب  هک  ار  يا  هدـعو  داـب ، وا  رب  تتاـکرب  دورد و  هک  تقلخ  رب  وت  تّجح  تناگدـنب و  رد 
شخب ورین  ار  شنارای  امرف و  يرای  ار  تا  هدنب  و  نک ، شدییأت 
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تنانمشد رب  و  دنک ، لیجعت  ار  شجرف  دشاب و  ناش  رای  هشیمه  هک  هد  رارق  یتّجح  دوخ  بناج  زا  نانآ  يارب  نادرگ و  ناشیابیکش  و 
! ناگدنشخب نیرت  هدنشخب  يا  شخب ، ییاناوت  تربمایپ  نانمشد  و 

ناشیا و قباس  مالسلا و  مهیلعدمحم  لآ  رون  يارب  دومرف : يدرک ؟ اعد  تدوخ  يارب  هک  تسین  نینچ  ایآ  موش ! تیادف  تفگ : يوار 
دهاوخ یک  شجورخ  ماگنه  دزاس ، تیادـف  ارم  دـنوادخ  متـشاد : هضرع  .مدرک  اعد  دـنوادخ ، رما  هب  ناشنانمـشد  زا  هدـنریگ  ماقتنا 

: دومرف تسه ؟ نآ  زا  شیپ  يا  هناشن  ایآ  سپ  متفگ : .دهاوخب  ادـخ ) تسا =(  وا  تسد  هب  رما  قلخ و  هک  یـسک  هاگره  دومرف : دوب ؟
لها هک  يا  هنتف  برغم و  زا  یمچرپ  قرـشم و  زا  یمچرپ  ندـش  نوریب  دومرف : هچ ؟ دـننام  متفگ : .دراد  يددـعتم  ياـه  هناـشن  .يرآ 

دهاوخب هچنآ  دـنوادخ  .هبعک و  هدرپ  ندـش  تراغ  و  نمی ، رد  دـیز  میومع  نادـنزرف  زا  يدرم  جورخ  و  دریگ ، یم  ارف  ار   (1) ءاروز
.دهد یم  ماجنا 

هب هک  يروما  زا  هدمآ : رایتخالا »  » و نامالا » هّنج   » و نیمالا » دلب   » و یسوط » خیش  حابـصم   » رد و  ، (2) هتفگ راحب »  » رد یسلجم  همّالع 
هدـمآ ای ) ( ) ْيَأ  ) ياج هب  عبانم  نیا  همه  رد  و  دـشاب ، یم  اعد  رخآ  ات  ٍتْوَص » …  ِّلُک  َعِماس  اـی  : » دراد صاـصتخا  رهظ  زاـمن  بیقعت 

.تسا

هب یلو  تسا  فیعض  حالطصا  بسح  هب  ثیدح  دنس  هک  دنچ  ره  میوگ : یم 

ص:25
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هب تسا ، اج  هب  نآ  ماجنا  هدیـسر ، تابثا  هب  هقف  لوصا  رد  هک  یبحتـسم ) لامعا  لیالد  رد  نتفرگ  ناسآ  حـماست =(  هدـعاق  ياضتقم 
.دنا هدرک  دامتعا  نآ  رب  دش -  هدرب  ناشمان  هک  ام -  ياملع  خیاشم  هک  تسا  تهج  نیمه 

: دوش یم  هدافتسا  بلطم  دنچ  هدش  دای  ياعد  ثیدح و  نیازا  لاح  ره  هب 

لوا

.رهظ زامن  زا  دعب  ترضح  نآ  جَرَف  لیجعت  تساوخرد  مالسلا و  هیلع  تجح  ترضح  هرابرد  اعد  بابحتسا 

مود

.مالسلا هیلع  ترضح  نآ  يارب  ندرک  اعد  ماگنه  اه  تسد  ندرک  دنلب  ندوب  بحتسم 

موس

ياضاقت اعد و  زا  شیپ  ناشیا  قح  هب  نداد  دـنگوس  اب  ار  دوخ  تساوخرد  مالـسلا و  مهیلع  ناـماما  زا  نتـساوخ  تعافـش  بابحتـسا 
.تجاح

مراهچ

.تجاح ضرع  زا  شیپ  یهلا  يانث  دمح و  نتشاد  مدقم  بابحتسا 

مجنپ

.تجاح بلط  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  وا  لآ  دمحم و  رب  تاولص  دورد و  نتشاد  مدقم  بابحتسا 

مشش

هک ددرگ ، تباـجا  هداـمآ  دوـش و  هزیکاـپ  اـه  یگدوـلآ  ثوـل  زا  اـت  نآ ، دـننام  رافغتـسا و  هلیــسو  هـب  ناـهانگ  زا  لد  ندرک  كاـپ 
هدرک یم  ترفغم  تساوخرد  يدراوم  رد  مالسلا  مهیلع  ناماما  اّما  .دراد و  تلالد  رما  نیا  رب  شتآ  زا  يدازآ  ترفغم و  تساوخرد 

نیا هک  دـنا  هدرک  نایب  نآ  هیجوت  رد  یهوجو  .تسا  تباث  ناشندوب  موصعم  عامجا -  هب  یلقن و  یلقع و  لـیالد  هب  هک -  نیا  اـب  دـنا 
.تسین اه  نآ  رکذ  لاجم  اج 
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متفه

نامیالوم سدـقم  دوجو  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ياهاعد  نانخـس و  رد  دوش -  داـی  قلطم  روط  هب  هک  هاـگره  یلو -  زا  روظنم  هک  نیا 
.تشذگ ینعم  نیا  رب  تلالد  زین  مجنپ  شخب  رد  تسا ، مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص 

متشه

.مالسلا هیلع  ترضح  نآ  نارای  باحصا و  هرابرد  ندرک  اعد  بابحتسا 

مهن

: هلمج ینعم  نیا  رب  لیلد  دنک ، یم  هدهاشم  ار  اه  نآ  هشیمه  و  تسا ، ناگدنب  لاعفا  اهراک و  رظان  دهاش و  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  نیا 
.تشذگ ًالبق  زین  بلطم  نیا  رب  يرگید  دهاوش  دشاب ، یم  َكِدابِع » ِیف  َِکْنیَعَو  »

مهد

رب يدهاوش  زین  تایاور  رد  دشاب ، یم  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  رون  مالـسلا : هیلع  تجح  ترـضح  نامیالوم  باقلا  هلمج  زا  هک  نیا 
.تسا هدروآ  دوخ   (1) بقاثلا » مجنلا   » باتک رد  ار  اه  نآ  زا  یخرب  يرون  ققحم  هک  تسه  رما  نیا 

مهدزای

هَّللا تاولـص  ناماما -  همه  زا  نیـسح ، ماما  نسح و  ماـما  نینمؤملاریما و  زا  سپ  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّـجع  رـصع -  ماـما  هک  نیا 
.دنک یم  دییأت  ار  بلطم  نیا  زین  تایاور  زا  یضعب  تسا ، لضفا  نیعمجا -  مهیلع 

مهدزاود

هریخذ شربمغیپ  نانمـشد  دوخ و  نانمـشد  زا  نتفرگ  ماقتنا  يارب  ار  وا  هتخادنا و  ریخأت  ار  ترـضح  نآ  نامز  لاعتم  دنوادخ  هک  نیا 
.تسا رتاوت  ّدح  رد  هراب  نیا  رد  تایاور  و  هدومن ،

مهدزیس

هب زین  دروم  نیا  رد  تایاور  تسا ، نآ  ندوب  ناهنپ  یـضتقم  یهلا  تحلـصم  هک  تسا  یفخم  روما  زا  بانج  نآ  روهظ  نامز  هک  نیا 
.تسا هدیسر  رتاوت 
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مهدراهچ

و دـنا : هدومرف  دوخ  نخـس  رخآ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  اریز  تسین ، هّیمتح  مئالع  زا  ثیدـح  نیا  رد  هدـشدای  ياـه  هناـشن 
.دهد یم  ماجنا  دهاوخب  هچنآ  دنوادخ 

رصع زامن  زا  دعب   - 3

.تسا رصع  زامن  زا  دعب  هدش  دیکأت  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  رمالا -  بحاص  ترضح  جرف  لیجعت  يارب  اعد  هک  یتقو  نیموس 

زا هدومرف : دیس  موحرم  هدمآ ، هرس  سدق  سوواط  نب  یلع  لجا  دّیس  لئاسلا » حالف   » باتک رد  هک  تسا  یتیاور  ینعم  نیا  رب  لیلد  و 
ترضح نامیالوم  يارب  ندرک  اعد  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  رفعج  نب  یسوم  نامیالوم  هب  ندرک  ادتقا  رصع ، زامن  زا  سپ  تاّمهم 

نب دمحم  نب  نسح  زا  بتاک ، یـسوم  نب  رمع  نب  دـمحا  زا  يدزا ، ریـشب  نب  دـمحم  هک  نانچ  تسا ، هیلع -  هَّللا  تاولـص  يدـهم - 
نـسحلاوبا ترـضح  رب  دادـغب  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یلفون  لـضفلا  نب  ییحی  زا  روهمج ، نب  دـمحم  شردـپ  زا  یمق ، روهمج 

دنلب نامسآ  يوس  هب  ار  شیاه  تسد  هاگ  نآ  دوب ، هداد  نایاپ  ار  رصع  زامن  هک  یماگنه  مدش  دراو  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم 
ِءآیْشَألا ُهَدایِز  َْکَیلِإ  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  َْتنَأَو  ُنِطابلاَو ، ُرِهاّظلاَو  ُرِخآلاَو  ُلَّوَألا  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  َْتنَأ  : » تفگ یم  هک  مدینـش  درک و 
ُهَّیِـشَملا َْکنِم  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  َْتنَأَو  ْمِْهَیلِإ ، ٍهَجاح  ـالَو  َكِْریَغ  ْنِم  ٍهَنوُعَم  ِْریَِغب  َْقلَخلا  َْتقَلَخ  َْتنَأ  اـّلِإ  َهلِإ  ـال  ُهَّللا  َْتنَأَو  اـُهناصُْقنَو ،

ُِقلاخ ِدْعَبلا و  ُدَْعب  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  َْتنَأَو  ِْلبَقلا ، ُِقلاخ  ِْلبَقلا و  ُْلبَق  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  َْتنَأَو  ُءْدَبلا ، َْکَیلِإَو 
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َْتنَأَو ُُهثِراوَو ، ْیَـش ٍء  ِّلُک  ُهَیاغ  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  َْتنَأَو  ِباتِکلا ، ُّمُأ  َكَْدنِعَو  ُِتْبُثتَو  ُءآشَت  ام  وُحْمَت  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  َْتنَأَو  ِدـْعَبلا ،
، ُتاوْصَألا َْکیَلَع  َُهباشَتَت  الَو  ُتاغُّللا  َْکیَلَع  یفْخَت  َْتنَأ ال  ّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  َْتنَأَو  ُلِیلَجلا ، َالَو  ُقِیقَّدـلا  َْکنَع  ُبُْزعَی  َْتنَأ ال  ّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال 

ِماظِعلا ِییُْحم  ِرُوبُقلا ، ِیف  ْنَم  ُثِعاب  ِرُومُألا ، ُرِّبَدُم  ِنیِّدلا ، ُناّیَد  یفْخَأَو  ِْبیَغلا  ُِملاع  ٍنْأَش ، ْنَع  ٌنْأَش  َُکلَغْشَی  ٍنْأَش ال  ِیف  َْتنَأ  ٍمْوَی  َّلُک 
َلِّجَُعت ْنَأَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ِِهب  ََکلَأَس  ْنَم  ُبَّیَُخی  يِذَّلا ال  ِموُّیَقلا  ِّیَحلا  ِنوُزْخَملا  ِنُونْکَملا  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأ  .ٌمیِمَر  َیِهَو 

« ِمارْکِإلاَو ِلالَجلا  اَذ  ای  ُهَتْدَعَو ، ام  َُهل  ْزِْجنَأَو  َِکئآدْعَأ  ْنِم  ََکل  ِمِقَْتنُملا  َجَرَف 

وت زج  یّقح  دوبعم  چـیه  دـنوادخ  ییوت  و  یتـسه ؛ نطاـب  رهاـظ و  رخآ و  لّوا و  تسین ، وت  زا  ریغ  یّقح  دوبعم  چـیه  دـنوادخ  ییوت 
ریغ زا  هک  نآ  یب  يدیرفآ  ار  تاقولخم  تسین ، وت  زا  ریغ  ییادخ  چیه  دنوادخ  ییوت  و  ددرگ ؛ یمرب  وت  هب  ءایـشا  مک  دایز و  تسین ،
وت زا  ندرک  ادتبا  وت و  زا  ّتیـشم  تسین ، وت  زج  ییادخ  چیه  دنوادخ  ییوت  یـشاب ؛ هتـشاد  اه  نآ  هب  يزاین  ای  يریگب  کمک  تدوخ 
وت زج  يدوبعم  چـیه  دـنوادخ  ییوت  و  یتـسه ؛ لـبق  هدـننیرفآ  لـبق و  زا  شیپ  تسین ، وت  زج  يدوبعم  چـیه  دـنوادخ  ییوـت  و  تسا ؛
ُّما تسا  وت  دزن  و  ییامن ، یم  تابثا  یهاوخ  یم  ار  هچنآ  ینک و  یم  وحم  یهاوخب  ار  هچنآ  يدـعب ، هدـننیرفآ  دـعب و  زا  دـعب  تسین ،

چیه تسین ، وت  زج  يدوبعم  چیه  دنوادخ  ییوت  یتسه ؛ یش ء  ره  ثراو  نایاپ و  تسین ، وت  زج  ییادخ  چیه  دنوادخ  ییوت  باتکلا ؛
دـنام و یمن  یفخم  وت  رب  اه  تغل  تسین ، وت  زج  يدوبعم  چـیه  دـنوادخ  ییوت  دـشاب ؛ یمن  ناهنپ  وت  زا  یتشرد  زیر و  داـیز و  مک و 

راک زا  يراک  چیه  یتسه و  يراک  رد  وت  زور  ره  دوش ، یمن  هبتشم  وت  رب  اهادص 
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زا ناـگدرم  هدـنزیگنارب  روما ، هدـننک  ریبدـت  نید و  ناـبهگن  یتسه ، اـناد  ار  نآ  زا  رت  ناـهنپ  بیغ و  دراد ، یمن  لوغـشم  ار  وت  رگید 
نآ هب  ار  وت  سک  ره  هک  تموـّیق  ّیح  نوزخم  هدرپ  رد  ماـن  هب  مهاوـخ  یم  وـت  زا  يا ؛ هدیـسوپ  ياـه  ناوختـسا  هدـننک  هدـنز  اـهربق ،

یناسرب و يدوز  هب  ار  تنانمشد  زا  وت  يارب  هدنریگ  ماقتنا  جرف  یتسرفب و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  هک  نیا  دوش ؛ یمن  دیماان  دناوخب 
.مارکا لالج و  بحاص  يا  ییامرف ، افو  يا  هدرک  هدعو  وا  هب  هچنآ 

نآ نابرق  مردپ  دومرف : سپس  .تسا  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  يدهم  وا  دومرف : دوب ؟ یسک  هچ  يارب  اعد  مدرک : ضرع  دیوگ : يوار 
يدرز هب  يراد  هدنز  بش  رثا  زا  نآ  دوجواب  هک  ینوگ  دـنگ م  تسا ، نهپ  شیاه  هناش  هک  قاس ، کیراب  وربا ، هتـسویپ  مکـش ، هبرف 

هک یسک  نابرق  مردپ  دنراذگ ، یم  ناگراتس  شرامـش  هب  دوجـس  عوکر و  اب  ار  دوخ  بش  هک  یـسک  يادف  مردپ  تسا ، هتخیمآ  زین 
.تسا دنوادخ  رما  هب  مئاق  هک  داب  یسک  يادف  مردپ  یکیرات ، غارچ  دنک ، یمن  رثا  وا  رب  يا  هدننک  تمالم  چیه  ادخ  هار  رد 

لپ و  يدرک ، هدـهاشم  هلجد  تارف و  هنارک  رد  راـبنا  رد  ار  نایهاپـس  هاـگره  دومرف : دـتفا ؟ یم  قاـفتا  یک  وا  جورخ  متـشاد : هضرع 
رب زیچ  چیه  دهد ، ماجنا  دهاوخ  هچنآ  دنوادخ  يدید  ار  اه  نآ  هاگره  سپ  دش ، هدنازوس  هفوک  ياه  هناخ  زا  یـضعب  مدهنم و  هفوک 

(1) .دزادنین ریخأت  ار  وا  مکح  چیه  و  ددرگن ، هریچ  بلاغ و  دنوادخ  رما 
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حبص زامن  زا  دعب   - 4

زا دعب  رد  هچنآ  رب  هفاضا  ینعم -  نیا  رب  لیلد  تسا و  حبـص  زامن  زا  سپ  دراد ، يرتشیب  دـیکأت  جرف  لیجعت  يارب  اعد  هک  یعقاوم  زا 
نآ زا  شیپ  حبص  زامن  زا  سپ  هک : هدروآ  حبص  زامن  بیقعت  رد  سابقم »  » باتک رد  یـسلجم  هک  تسا  یتیاور  تشذگ -  رهظ  زامن 

« ِراّنلا َنِم  ِیتَبَقَر  ِْقتْعَأَو  ٍدّمَُحم  ِلآ  َجَرَف  ْلِّجَعَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِّبَر  ای  : » دیوگب رابدص  دنزب  یفرح  هک 

.شخب ییاهر  [ خزود  ] شتآ زا  ار  مندرگ  ناسرب و  رتدوز  ار  دمحم  لآ  راک  شیاشگ  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  اراگدرورپ !

بش زامن  زا  تعکر  ود  ره  زا  دعب   - 5

زا يدادعت  رد  دنک -  تمحر  ناش  يادخ  هک  ام -  راوگرزب  ياملع  هک  ییاعد  رد  ناونع  نیا  صوصخ  ندش  دای  تسا  نیا  رب  دهاش 
بـش زامن  لوا  تعکر  ود  زا  دـعب  هک  ییاهاعد  نمـض  ار  اعد  نیا  باحـصا  زا  یـضعب  دـنا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  ربتعم  ياه  باـتک 

، َنِیبِغاّرلا ِهَبْغَر  یهَْتنُمَو  َنِیِلئاّسلا  َِهلَأْـسَم  ُعِضْوَم  َْتنَأ  َکـُْلثِم ، ْلَأُْـسی  َْملَو  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  : » تسا نیا  اـعد  .دـنا  هدروآ  هدـش  دراو 
ِلَْـضفَِأب َُکلَأْسَأ  .َنیِمِحاّرلا  ُمَحْرَأَو  َنیِّرَطْـضُملا  ِهَوْعَد  ُبیُِجم  َْتنَأ  َِکْلثِم ، یلِإ  ْبَغُْری  َْملَو  َْکَیلِإ  ُبَغْرَأَو  َُکْلثِم ، َعُْدی  َْملَو  َكوُعْدَأ 

ِمَرْکََأبَو یـصُْحت  ِیتَّلا ال  َکِمَِعنَو  اْیلُعلا  َکـِلاْثمَأَو  ینْـسُحلا  َِکئآمْـسََأبَو  ُمیِحَر ، اـی  ُنمْحَر  اـی  ُهَّللَا  اـی  اـهِمَظْعَأَو ، اـهِحَْجنَأَو  ِلـِئاسَملا 
ًاباَوث َْکیََدل  اِهلَزْجَأَو  ًَهلِْزنَم  َكَْدنِع  اِهفَرْشَأَو  ًهَلیِسَو  َْکنِم  اِهبَْرقَأَو  َْکَیلِإ  اهِّبَحَأَو  َْکیَلَع  َِکئآمْسَأ 
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ِِهب َكاعَد  ْنَّمَع  ِِهب  یـضْرَتَو  ُهیوْهَتَو  ُهُّبُِحت  يِذَّلا  ِمَرْکَألا  ِمَظْعَألا  ِّلَجَألا  ِّزَعَألا  ِرَبْکَألا  ِنُونْکَملا  َکِمْـسِابَو  ًَهباجِإ ، ِرُومُـألا  ِیف  اهِعَرْـسَأَو 
ِمیِظَعلا ِنآْرُقلاَو  ِرُوبَّزلاَو  ِلیِْجنِإلاَو  ِهیرْوَّتلا  ِیف  ََکل  َوُه  ٍمْسا  ِّلُِکبَو  ُهَّدُرَت  الَو  َکَِلئآس  َمِرْحَت  ـال  ْنَأ  َکـْیَلَع  ٌّقَحَو  ُهَئآـعُد ، َُهل  َْتبَجَتْـساَف 

ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َکِْقلَخ  ْنِم  َِکتَعاط  ُلْهَأَو  َُکلُسُرَو  َكُؤآَِیْبنَأَو  َُکتَِکئآلَمَو  َکِشْرَع  ُهَلَمَح  ِِهب  َكاعَد  ٍمْسا  ِّلُِکبَو 
« ِِهئآدْعَأ َيْزِخ  َلِّجَُعتَو  َکِِّیلَو ، ِْنباَو  َکَِّیلَو  َجَرَف  َلِّجَُعت  ْنَأَو 

لاؤس هاگتـساوخ  رد  وت  ددرگ ،) لاؤس  اـت  تسین  وت  يارب  یلثم   ) هدـشن لاؤس  ییوت  نوچمه  منک و  یم  لاؤس  وت  زا  نم  اراـگدرورپ !
یم دیما  وت  هب  .هدـشن و  هدـناوخ  وت  نوچ  سک  چـیه  مناوخ و  یم  ار  وت  .یناگدـننک  هّجوت  ندروآ  يور  دروم  نیرخآ  ناگدـننک و 
یم تساوخرد  وت  زا  .ینانابرهم  نیرت  نابرهم  یناگراچیب و  ياعد  هدننک  تباجا  وت  .ددرگ  هجوت  وا  هب  ات  تسین  ییوت  لثم  هک  مدـنب 

هنومن نیرترب  تیاه و  مسا  نیرتوکین  هب  و  ناـبرهم ! يا  هدنـشخب ! يا  ادـخ ! يا  لـیاسم ، نیرت  میظع  نیرت و  لوبقم  نیرترب و  هب  منک 
تهج زا  اه  نآ  نیرت  کیدزن  وت و  دزن  اه  نآ  نیرت  بوبحم  تیاه و  مسا  نیرت  یمارگ  هب  ترامـش و  زا  نوریب  ياه  تمعن  تیاه و 

رد اه  نآ  نیرت  عیرس  وت و  شاداپ  باوث و  تهج  زا  اه  نآ  نیرترابرپ  وت و  دزن  تلزنم  ظاحل  زا  اه  نآ  نیرتالاو  وت و  يوس  هب  هلیسو 
تیاـنع هّجوت و  نآ  هب  يراد و  یم  تسود  ار  نآ  هک  مرکا  ّلـجا  ّزعا  ربـکا  مسا  نآ  تنونکم ! مسا  هب  دـنگوس  ار  وت  .روما و  تباـجا 

ییامنن و مورحم  ار  تلئاس  هک  تسا  وت  رب  ییامرف و  باجتـسم  ار  شیاعد  يوش و  یم  یـضار  دناوخب  ار  وت  هکره  زا  نآ  هب  يراد و 
هک یمـسا  ره  هب  میظع و  نآرق  روـبز و  لـیجنا و  تاروـت و  رد  تـسا  وـت  يارب  هـک  یمـسا  ره  هـب  دـنگوس ! ار  وـت  .ینکن و  در  ار  وا 

نالماح
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دمحم لآ  دمحم و  رب  هک  دنناوخ  یم  نآ  هب  ار  وت  تناگدیرفآ  زا  نارادربنامرف  تناگداتسرف و  تناربمایپ و  تناگتـشرف و  تشرع و 
لیجعت شنانمشد  ییاوسر  يراوخ و  رد  یناسرب و  دوز  ار  تا  ّیلو  دنزرف  دوخ و  ّیلو  راک  شیاشگ  جرف و  هک  نیا  یتسرفب و  دورد 
نورقم ار  نام  ياعد  وا  تیانع  تکرب  هب  ییامرف و  يزور  ار  نامدیما  وا  دوجو  هب  یهد و  رارق  شنارای  باحـصا و  زا  ار  ام  ییامرف و 

.ییامن تباجا  هب 

ِِهب انَقُزْرَتَو  ِهِراْصنَأَو  ِِهباحْـصَأ  ْنِم  انَلَعْجَتَو  : » مدـید قوف  ياعد  رد  نیا  رب  هفاـضا  یتـالمج  نیحلاـصلا » لاـمج   » باـتک رد  میوگ : یم 
؛» انَئاعُد ِِهب  َبیِجَتْستَو  انَئاجَر 

اهزامن تونق  رد   - 6

اهزامن تونق  رد   - 6

هچنآ ام  هدش ، تیاور  اه  نآ  زا  هک  تسا  ییاه  تونق  زا  يدادعت  رد  جرف ، لیجعت  يارب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ياهاعد  نیا  رب  دـهاش 
: تسا ادخ  زا  قیفوت  میروآ ، یم  اج  نیا  رد  هدیسر  ام  تسد  هب  مالسلا  مهیلع  ناشیا  زا  هراب  نیا  رد 

کی

نآ ندروآ  زا  بلطم  ندش  ینالوط  سرت  زا  هک  یثیدح  نمـض  تاوعدلا » جـهم   » باتک رد  هرـس  سدـق  سوواط  نب  یلع  لجا  دـیس 
ُتابیِکْرَت ِْهیَلَع  ْتَرَج  امَو  ِهَِّیناْسنِإلا  َعابِطَو  ِهَّیِرَشَبلا  َهَِّلبِج  َّنِإ  َّمُهَّللا  : » هدروآ نینچ  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  میدرک ، يراددوخ 

َّمُهَّللَا .ِءاِبتْجِالا  يِوَذ  ِْهیَلَع  َْتنَعَأَو  ِءآفِطْصِالا  َلْهَأ  َُهل  َْتقَّفَو  ام  ّالِإ  ِهَیِْضقَألا  ِتادِراو  ِلْمَح  ْنَع  ُزِْجعَت  ِهَئَشَّنلا  ُدوُقُع  ِِهب  ْتَدَقَْعناَو  ِهَّیِـسْفَّنلا 
ٌهَِفقاَو َِکتَرْدـُِقب  اـِهتاقْوَِأل  ٌهَِعقاو  ِهِفْـشَک  ِیف  ِْهَیلِإ  ُهَبْغَّرلا  اَـم  ِّبَر  ْيَأ  ُمَْلعَت  ْدَـقَو  َکـِتَْکِلم  ِیف  َکـَل  َهَّیِـشَملاَو  َِکتَْـضبَق  ِیف  َبُولُقلا  َّنِإَو 

َکَتانَأ َّنَأَو  ِّقَحلِاب  ِهِیف  ُذُخْأَت  ًامْوَی  ََکل  َّنَأَو  ًهبوُقُعَو ، ًَهبُوثَم  ِّرَّشلاَو  ِْریَخلا  َنِم  ٍءآزَج  َراد  ََکل  َّنَأ  ُمَلْعََأل  یِّنِإَو  َِکتَدارِإ  ْنِم  َكِّدَِحب 
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ُهاْوثَم ِءوُسَو  ُهابْقُع  ِمیِخَو  ِیف  ٍِملاظ  ِّلُِکل  ِداصْرِملِاب  َْتنَأَو  َِکفُّوَرَتَو  َکِفْطَع  ِیف  َکَسْفَن  ِِهب  َْتفَصَو  اِمب  اهُقَْیلَأَو  َکِمَرَِکب  ِءآیْشَألا  ُهَبْـشَأ 
َِکئآصَلُخ یلَع  َنوُِملاّـظلا  َدَّرَمَتَو  َکِِّیبَن  ُنَنُـس  ْتَرِّیُغ  َکـُماکحأ و  َْتلِّدـُب  ْدَـق  ًاـْملِح و  ُهَمْحَر و  َکَْـقلَخ  َْتعَـسْوأ  ْدَـق  َکَّنَا  َّمُهَّللَا و 

َِکتـالیِْکنَت ِفِـصاوَعَو  َکِطَخَـس  ِفِـصاوَِقب  ْمُهْرِداـبَف  َّمُهَّللَا  .َکـْیَلَع  ِهَأْرُجلا  یَلَع  ِرارِْمتْـسِالا  َبِکارَم  اوـُبِکَرَو  َکَـمیِرَح  اوُحابَتْـساَو 
ِْقُبت یّتَح ال  َكِراوَِبب  ْمُهِْملَطْـصاَو  ْمُهَرانَم  اهِّناظَمَو  اِهتاعاق  ْنِم  ْطُطْحاَو  ْمُهَراثآ  اـْهنَع  ُفْعاَو  ْمُْهنِم  َدـالِبلا  ِرِّهَطَو  َِکبَـضَغ ، ِثاـِثتْجاَو 

ْقَْحماَو ْمِهِرایِدَو  ْمِِهلاْومَأ  یلَع  ْسِمْطاَو  ْمُهَراثآ  ُحـْما  َّمُهَّللَا  .ٍداتْرُِمل  ًادـِئار  الَو  ٍدِـصاِقل  ًاصانَم  الَو  ٍّمآـِل  ًاـمَلَع  ـالَو  ٍمِجاـِنل  ًهَماـعِد  ْمُْهنِم 
ْدِّیَأَو ُهَریثُم  ِراّثِلل  ِْرثَأَو  ُهَدانِز  ِداشُّرِلل  ْحَدـْقاَو  ُهَبِـصانَم  ِّقَْحِلل  ِْمقَأَو  ْمَُهبالِْقنا  ِدَـمْرَّسلا  َِکباذَـع  یلِإ  ْلِّجَعَو  ْمَُهبالْـصَأ  ْکُْـکفاَو  ْمَُهباـقْعَأ 

ِّلُک یلَع  َکَّنِإ  ِهِکُولُـس  َّقَح  ِهَنَمَألِاب  ُُهلْهَأ  ُهَُکلْـسَیَو  ِهِدِصاقَم  َِملاعَم  َرِیُنیَو  ِِهتَّدِِـجب  ُّقَحلا  َدوُعَی  یّتَح  ُهَداز  ِرْـصَّنلا  َنِم  ْرِّفَوَو  ُهَداتُْرم  ِنْوَعلِاب 
« ٌریِدَق ْیَش ٍء 

هب شنیرفآ  ياهدـنب  هدـش و  هداهن  نآ  رب  یناسفن  تابیکرت  هچنآ  و  یناسنا ، تعیبط  يرـشب و  تقلخ  لصا  هک  یتسار  هب  اراگدرورپ !
رب ار  تناگبخن  هدومرف و  قفوم  نادب  ار  تناگدیزگرب  هچنآ  رگم  دـنزجاع ، دـسر  یم  ارف  اه  اضق  زا  هچنآ  لمحت  زا  تسا ، هتـسب  نآ 
وت راگدرورپ ! يا  .وت و  رایتخا  رد  تساوخ  ّتیشم و  تسا ، وت  تردق  هضبق  رد  اه  لد  انامه  اراگدرورپ ! .يا  هداد  يرای  نآ  شریذپ 

هدودـحم رد  و  تسین ، عقاو  وت  تردـق  زا  شدوخ  ياـج  رد  اـضق )  )= شندرک فرطرب  يارب  زا  تهاـگرد  هب  اـم  هجوت  هک  یناد  یم 
ار وت  هک  مناد  یم  نم  و  دـشاب ،] یمن  مهارف  شندرک  فرطرب  يارب  مزـال  ياـه  هنیمز  طیارـش و  ، ] تسا هداـتفین  وت  تساوـخ  هدارا و 
و دومرف ، یهاوخ  هذـخاؤم  قح  رطاـخ  هب  نآ  رد  هک  تسا  يزور  ار  وـت  و  رفیک ، شاداـپ و  تسه ، يّرـش  ریخ و  ره  نداد  ازج  يارس 

، وت يرابدرب  انامه 
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نیمک رد  وت  .دشاب و  یم  يا  هدرک  فصو  تفأر  فطع و  رد  ار  تدوخ  هچنآ  هب  یش ء  نیرتراوازـس  تمَرَک و  هب  اهزیچ  نیرت  هیبش 
يرابدرب تمحر و  وت  هک  یتسار  هب  و  اراگدرورپ ! .دوب  دهاوخ  تخـس  شهاگلزنم  میخو و  شراک  تبقاع  هک  یتسه  يرگمتـس  ره 

و درک ، رییغت  تا  هداتـسرف  ياه  ّتنـس  و  دـش ، ضوع  تتاروتـسد  ماکحا و  هک  یلاح  رد  يا ، هتخاس  ریگارف  تقلخ  یمامت  رب  ار  تا 
.دـنتخات وت  ییایربک  تحاس  رب  يّرجت  اب  هتـسویپ  و  دندرمـش ، حابم  ار  تمیرح  کـته  و  دـندرک ، یـشکرس  تناـصلاخ  رب  نارگمتس 

ثول زا  ار  ناهج  و  ریگرب ، ار  اه  نآ  تا  هدـننک  نک  هشیر  بضغ  تتبوقع و  ياه  نافوط  تا و  هدننکـش  مشخ  اـب  سپ  اراـگدرورپ !
اب و  نکفا ، رب  ار  نانآ  ياه  هناشن  نیمز  ياه  هاـگیفخم  اـه و  هنحـص  زا  و  نک ، وحم  نآ  زا  ار  ناـشراثآ  و  نادرگ ، كاـپ  ناـشدوجو 

يوس هب  يورهر  يارب  یناشن  يراذگن و  یقاب  ندـییور  يارب  يا  هنیمز  چـیه  اه  نآ  يارب  ات  نَکرب ، خـیب  زا  ار  اه  نآ  شیوخ  كاله 
تورث يامرف و  وحم  ار  ناشراثآ  اراگدرورپ ! ییوگن ، كرت  يا  هدنیوج  يارب  ییاج  یهنن و  شیارب  یصالخ  هار  يرادن و  هگن  نانآ 

تا ینادواج  باذـع  هب  و  نک ، ادـج  مه  زا  ار  ناش  بالـصا  و  نادرگ ، كـاله  ار  ناشنانیـشناج  و  زاـس ، دوباـن  ار  ناـش  راـید  اـه و 
ار نآ  هدـننک  جـییهت  یهاوخنوخ  يارب  و  راد ، نازورف  ار  ییامنهار  شتآ  و  رادـیاپ ، رب  ار  قح  بصانم  ناسرب و  رتدوز  ار  ناـشنداتفا 

هناشن و  ددرگ ، زاب  شا  یگزات  نامه  اب  قح  ات  يامرف  نوزفا  ار  شترـصن  و  نک ، دـییأت  شیوخ  کمک  اـب  ار  نآ  هتـساوخ  و  زیگنارب ،
يزیچ ره  رب  وت  هک  یتسار  هب  دـنیامن ، ادا  ار  شندومیپ  ّقح  و  دـنیامیپب ، ار  نآ  هار  ینمیا  اب  قح  لها  و  دوش ، نشور  شندومیپ  ياـه 

(1) .ییاناوت
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بیاغ يالوم  روهظ  يارب  اعد  نیا  هک  تسین  هدیـشوپ  مالـسلا  مهیلعراهطا  همئا  تاملک  اب  سونأم  نیب  نشور  هدنهوژپ  رب  میوگ : یم 
يددعتم نئارق  تسا ، راگدرورپ  هاگرد  زا  راوگرزب  نآ  جرف  تساوخرد  و  دشاب ، یم  هادـف -  انحاورا  يدـهم -  ترـضح  نامرظن  زا 

.دنسانش یم  ار  اه  نآ  رابتعا  لها  هک  تسه  نآ  رد  زین 

.دشاب راتخم  زیگنارب » ار  نآ  هدننک  جییهت  یهاوخنوخ  ياربو  : » ترابع زا  روظنم  دیاش  دییوگب : رگا 

تونق رد  هک  دـنک  یم  تلالد  نآ  رب  زین  يدـنچ  رابخا  اهاعد و  تسا ، ناـمزلا  بحاـص  ترـضح  نآ ، زا  دارم  دـیدرت  یب  میوگ : یم 
.دمآ دهاوخ  دیامرف -  کیدزن  ار  شجرف  دنوادخ  هک  راوگرزب -  نآ  زا  هدش  تیاور 

ود

ِِرئآمَّضلا َنِماکَمَو  ِِرئارَّسلا  َسِجاوَه  ُمَْلعَی  ْنَم  اـی  : » هدـش تیاور  مالـسلا  هیلعرقاـب  رفعج  وبا  ناـمیالوم  زا  روبزم  ثیدـح  رد  هک  یتونق 
ُلَجَألا َبُرَقَو  ُلَهَملا  َدَُعب  ٌرِظان ، ِّلُکلا  َیلِإَو  ٌرِداق  ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَعَو  ٌرِکاذ ، ٍّیِْسنَم  ِّلُِکلَو  ٌرِضاح  ٍْبیَغ  ِّلُِکل  َوُه  ْنَم  اَی  ِرِطاوَخلا ، َِقئآقَحَو 

ْمُهُدِّلَقُمَو یِلبلا  َیلِإ  ْمُهُرِّیَـصُمَو  َتْأَْشنَأ  ام  ُدـِیبُم  ُلَّوَألا  َْتنَأ  اـمَک  ُرِخـآلا  ُهَّللَا  اـی  َْتنَأَو  ُلَـقَْتنُملا ، َنآَو  ُلَـمَألا  َبارَأَو  ُلَـمَعلا  َفُعَـضَو 
یلِإ ِرَْـشنَملِاب  ِجوُرُْخلا  ِروُّنلِاب و  ِءامَّسلا  ِقاقِْـشنا  ِروُّصلا و  ِهَْخفَن  َدـْنِع  ْمِهِرُوُبق  ِهَثَْعب  ْنِم  ْمِهِروُُشن  ِْتقَو  یلِإ  ْمُهَروُهُظ  اُهلِّمَُحمَو  ْمَُهلاَـمْعَأ 
یلَع َكانُه  َنِیبَساُحم  اُوبَقَتْحا و  اِمب  َنِیَبلاطُم  اوُفَلْسأ و  اّمِم  ٍهَّمُغ  ِیف  َنیِمِطارَتُم  ٌءآوَه  ْمُُهتَِدْئفَأَو  ْمُهُراْصبَأ  ْمِْهَیلِإ  ُّدَتْرَت  ِرَشْحَملا ال  ِهَحاس 

ْدَق ِصاَصِقلا ، ِنَع  َصیِحَم  الَو  َصانَم  ـالَو  َكاـکِْفنا  اـَل  ٌهَروُزْأَـم  ِروُهُّظلا  یَلَع  ُرازْوَـألاَو  ٌهَروُْشنَم  ِقاـنْعَألا  ِیف  ُِفئاـحَّصلَا  اُوبَکَتْرا ، اـم 
ِهَّجَحَملا ِهَْریَح  ِیف  اوُّلَحَو  ُهَّجُحلا  ُمُْهتَمَْحفَأ 
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ْنَّمِم ْنُکَی  َْملَو  ِدِرْوَملا  ِمیِظَعَو  ِدَهْـشَملا  ِلْوَه  ْنِم  اجَنَف  ینْـسُحلا  ِهَّللا  َنِم  َُهل  ْتَقَبَـس  ْنَم  ّالِإ  ِهَّجَحَملا  ِنَع  ْمِِهب  ٌلودـْعَم  ِهَّجَّضلا ، ِسْمَهَو 
ْدَق سوُفُّنلاَو  َرِجانَحلا ، ِتَغََلب  ْدَـق  َبُولُقلا  َّنِإَـف  َّمُهَّللا  َدَّرَفَت ، ْمِِهقوُقُِحب  ْمُْهنَعَو  َدَبْعَتْـسا  ُمَُهلَو  َدَّنَعَت  ِهَّللا  ِءآـِیلْوَأ  یلَع  ـالَو  َدَّرَمَت  اْینُّدـلا  ِیف 

َکیِـصاعَم ِبوُکُر  ْنِم  ِیناُعت  اِمل  ْنِکلَو  ٍرادـْقِم  ِماهِِّتا  ْنَع  ـالَو  ٍراْصِبتْـسا  ِصْقَن  ْنَع  ـال  ِراـِظْتنِالِاب  ْتَدـِفَن  ْدَـق  َراـمْعَألاَو  َِیقارَّتلا ، ِتَلَع 
ْقِّقَحَو ینَد  ْدَق  ام  ْدِرْوَأَو  َبُرَق ، ْدَق  ام  ْبِّرَقَف  َّمُهَّللَا  .َِکئآدـْعَأ  ِهَرَهاَظُمَو  َِکئآیلْوَِأب  ِبُّعَلَّتلاَو  َکیِهاََونَو  َكِِرماوَأ  ِیف  َْکیَلَع  ِفالِخلاَو 

« َِکئآدْعَأ ْنِم  ِماِقْتنِالاَو  َِکتَّجُح  ِراهْظِإَو  َِکنیِد  ِرْصَنَو  َکِّقَح  ِهَماقِإ  ْنِم  ْمُهَلیِمْأَت  َنِینِمْؤُملا  ِغَِّلبَو  َنِیِنقوُملا ، َنُونُظ 

ره هک  نآ  يا  تسا ، هتفهن  هچ  اه  هرطاخ  رد  ددرگ و  ناهنپ  یمه  اه  نطاب  رد  هچ  و  درذگ ، یمه  لد  رد  هچ  دناد  یم  هک  یسک  يا 
دیماجنا و لوط  هب  ارادـم  یتسه ! رظان  زیچ  همه  هب  و  رداق ، يراک  ره  رب  و  رکاذ ، ار  يا  هدـش  شومارف  ره  و  رظان ، دـهاش و  ار  یناهنپ 
! راگدرورپ يا  وت  .دیـسر و  ارف  ندـش  لقتنم  ماگنه  و  دیـسر ، تیاهن  هب  دـیما  و  دـییارگ ، یتسـس  هب  لمع  و  دـیدرگ ، کـیدزن  لـجا 
هب ار  ناش  ياهراک  و  یناسر ، یم  یگدوسرف  هب  ار  قیـالخ  و  يا ، هدـنهد  اـنف  يا  هدومرف  داـجیا  هچنآ  یتسه ، لوا  هک  ناـنچ  يرِخآ 

ياهربق زا  ندش  هتخیگنارب  رد  ناشندش  هدنکارپ  تقو  ات  یهد ، یم  رارق  ناشتـشپ  رب  ار  ناش  تیلوؤسم  و  يراذگ ، یم  او  ناش  هدهع 
مشچ هک  یلاح  رد  رـشحم ، هنحـص  هب  یگدنکارپ  اب  نتـشگ  نوریب  و  رون ، هب  نامـسآ  ندش  هتفکـش  و  روص ، رد  ندیمد  ماگنه  ناش 
شود رب  هک  یناهانگ  زا  هدنامورف و  مغ  رد  دوخ  هتشذگ  ياهراک  زا  .دشاب  هداتفا  بارطـضا  رد  ناش  ياه  لد  هدنام و  هریخ  ناشیاه 

بکترم هچنآ  زا  هک  تسا  اجنآ  و  دنوش ، تساوخزاب  دنراد 
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هن ددرگ و  ادج  وا  زا  هن  هتخیر ، ورف  اه  تشپ  رب  یـصاعم  ینیگنـس  و  هتخیوآ ، ندرگ  رد  اه  هدنورپ  دنور ، باسح  ياپ  دنا  هدـیدرگ 
یناهنپ و  هار ، نیب  ینادرگرـس  رد  و  دـشاب ، هتـسب  ار  ناشیاه  بل  لیالد ، هک  یتسار  هب  صاـصق ، زا  يزیرگ  هن  تسه و  یـصالخ  هار 

هثداح یگرزب  هنحـص و  نآ  لوه  زا  هک  .دشاب  هدیـسر  وا  هب  یکین  رت  شیپ  هک  نآ  رگم  دـنا ، هداتفا  رود  هنایم  هار  زا  هدـناماو و  هلان ،
يرود اه  نآ  زا  هدـیزرون و  تجاجل  ادـخ  يایلوا  اب  هدرکن و  یـشکرس  ایند  رد  [ هک دـیاب  زین  و  ، ] تفاـی دـهاوخ  تاـجن  نآ  هب  دورو 

رد اهرمع  و  دمآ ، بل  رب  اه  ناج  و  دیسر ، اه  ولگ  هب  اه  لد  هک  یتسار  هب  اهلا ! راب  .دشاب  هدرمشن  دوخ  نآ  زا  ار  ناشقوقح  هدومنن و 
یم عقاو  هک  یناهانگ  زا  هچنآ  رطاخ  هب  هکلب  تسا ، ریدـقت  نتخاس  مهّتم  تهج  زا  هن  شنیب و  یمک  زا  هن  نیا  و  تفای ، ناـیاپ  راـظتنا 

! اراگدرورپ دـشاب ؛ یم  تنانمـشد  یگریچ  تناتـسود و  نتفرگ  يزاـب  هب  و  ددرگ ، یم  تفلاـخم  تا  یهاون  رماوا و  رد  وت  اـب  دوش و 
نینمؤم دیما  شخب و  قّقحت  ار  ناراد  رواب  ياهوزرآ  و  ناسرب ، هدیـسر  کیدزن  هچنآ  نادرگ و  رت  کیدزن  هدـش  کیدزن  هچنآ  سپ 

(1) .ناسرب رمث  هب  تنانمشد  زا  نتفرگ  ماقتنا  تتّجح و  ندومن  راکشآ  تنید و  يرای  تّقح و  ییاپرب  زا  ار 

هس

هدش دای  ثیدح  رد  داب -  شا  یمارگ  نادنزرف  ناردپ و  وا و  رب  دنوادخ  دورد  هک  داوج -  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  ترـضح  تونق 
َفَرَتْعا ِنَم  یلَع  ِفُّطَعَّتلِاب  َْتنَأَو  ٌریِـسَی ، اَنُدْـمَحَو  ٌریِـصَق  انُرْکُـشَو  ٌهَِغباَس ، َکُمَِعنَو  ٌهَِیلاوَتُم  َکیِدایَأَو  ٌهَِعباـتَتُم  َکُِـحئانَم  : » تسا هدـمآ 

ٌقیِفَـش َْکَیلِإ  ِهَبْغَّرلا  يِوَذَو  َكِداـبِِعب  َّمُهَّللا  َْتنَأَو  ِقیِـضَملا ، ِیف  ِقْدِّصلا  ُلـْهَأ  َکَـبَتْراَو  ِقیِّرلاـِب  ِّقَحلا  ُلـْهَأ  َّصُغ  ْدَـقَو  َّمُهَّللَا  .ٌریِدَـج 
ْمُْهنَع ِجَرَفلا  ِلیِْجعَتَو  ْمِِهئآعُد  َِهباجَِإبَو 
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ْنِم اَنل  ْحـِتَأَو  ُهَدأَکَتَی  َلِطاب  يِذَّلا ال  ِرْـصَّنلاَو  ُهَدـَْعب  َنالْذِـخ  يِذَّلا ال  ِنْوَعلِاب  َْکنِم  انْرِدابَو  ٍدِّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللَا  .ٌقیِقَح 
َّمُهَّللَا .َِکتادِع  يِداوَع  ِهِیف  ُّفَْکنَتَو  َكُِرماوَأ  ِهِیف  ُرَهْظَتَو  َکُِملاعَم  ِهِیف  ُماَُقتَو  َكُّوُدَع  ِهِیف  ُبَّیَُخیَو  َکُِّیلَو  ِهِیف  ُنَمْأَی  ًاحاّیَف  ًاحاتَم  َْکنَُدل 
« َنیِِملاّظلا ِمْوَقلِاب  اهَّلِحَأَو  اّنَع  َکَتَمِْقن  ْعَفْراَو  اْنثِغَأَو  اّنِعَأ  َّمُهَّللَا  .ِهَمِقَّنلا  َراِدب  َکِسَْأب  ْنِم  َکَئآدْعَأ  ْرِدابَو  ِهَمْحَّرلا  َراِدب  َْکنِم  انْرِداب 

رب تفوطع  لذب  رب  وت  كدـنا و  ام  دـمح  هاتوک و  ام  رکـش  مامت و  تیاه  تمعن  هتـسویپ و  تیاه  تیانع  یپ و  رد  یپ  تیاه  تبهوم 
وت .دندیدرگ و  ناشیرپ  انگنت  رد  قدص  لها  دش و  هتـسب  اه  ولگ  ار  قح  لها  هّتبلا  و  اراگدرورپ ! .يا  هتـسیاش  دـنک ، رارقا  هک  یـسک 
اه نآ  رب  شیاشگ  ندیناسر  دوز  اه و  نآ  ياعد  تباجا  هب  یتسه و  نابرهم  تیوس  هب  ناگدننک  تبغر  ناگدـنب و  هب  راگدرورپ ! يا 
نآ زا  سپ  هک  ناسر  اـم  هب  یکمک  دوخ  بناـج  زا  يدوز  هب  تسرف و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  سپ  اراـگدرورپ ! .يا  هتـسیاش 
رد ات  يامرف  مهارف  یخارف  هنیمز  ام  يارب  دوخ  يوس  زا  و  دزاسن ، راوشد  ار  نآ  یلطاب  چـیه  هک  نک  اـطع  یترـصن  و  دـشابن ، يراوخ 

ياه ینمشد  هدش و  راکشآ  ترماوا  و  هتـشگ ، ياپ  رب  تیاه  هناشن  يان  خارف  نآ ، رد  و  دوش ، دیماان  تنمـشد  ناما و  رد  وت  ّیلو  نآ 
.زرو تردابم  تنانمشد  رب  تباذع  زا  شیوخ  تمقن  اب  و  ریگ ، یشیپ  تمحر  هب  دوخ  بناج  زا  اراگدرورپ ! .ددرگ  كرت  تنانمـشد 

(1) .روآ دورف  نارگمتس  موق  رب  رادرب و  ام  زا  ار  شیوخ  تبوقع  سرب و  نام  دایرف  هب  يامرف و  يرای  ار  ام  اراگدرورپ !

نامیالوم جرف  لیجعت  يارب  زا  قوف  ياعد  هک  نیا  رب  دهاش  میوگ : یم 
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بانج و نآ  روهظ  اب  زج  نآ  رد  هدـش  دای  روما  هک  تسا  نیا  دـشاب ؛ یم  داب -  شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  ناـمزلا -  بحاـص 
تموکح نامز  رد  يرآ  .تسا  هدـش  نایب  ینعم  نیا  ثیداحا  رابخا و  رد  هک  نانچ  .تفای  دـهاوخن  قّقحت  باتفآ  نآ  ندـش  راکـشآ 

راکشآ شرماوا  رارقرب و  ادخ  نید  ملاعم  دندرگ و  دیماان  نانمشد  دنبای و  ّتینما  ادخ  يایلوا  دوش و  یم  هتـشادرب  هّیقت  ترـضح  نآ 
.دوش یم 

راهچ

بحاص روهظ  نیرظتنم  يارب  اعد  رب  تسا  لمتـشم  نآ  و  هدمآ ، هیلاراشم  ثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نامه  زا  يرگید  تونق 
ٍهَِّیلَّوَأ ِالب  ُلَّوَألا  َْتنَأ  َّمُهَّللَا  : » تسا نینچ  تونق  ترـضح ، نآ  ّقح  رد  ناگدننکاعد  ناتـسود و  و  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  رمالا - 
انَتْوََلبَو ًاراِیتْخا ، َِکتَمْکِِحب  انَتْعَدَْـتباَو  ًارادـِْتِقا ، ٍهَجاِحل  انَتْعَرَتْخاَو ال  ًاراِسْتِقا ، ٍهَّلِِعل  ـال  اـنَتْأَْشنَأ  ٍهَدوُدْـحَم ، ٍهَّیِرِخآ  ـِالب  ُرِخـآلاَو  ٍهَدوُدـْعَم ،

َْتلَّوَخَو ًاریِذْـحَت  َْتیَهَنَو  ًارِییْخَت  َتْرَمَأَف  َهَعاّطلا ، اَنَتْمَّشَجَو  َهَقاّطلا  اَنَتْفَّلَکَو  ِتاوَدَألِاب ، انَتْحَنَمَو  ِتالآلِاب ، انَتْدَّیَأَو  ًاراِبتْخا  َِکیْهَنَو  َكِْرمَِأب 
ِناـسْحِإلاَو ِءآـیِْربِکلاَو  ِهَمَظَعلاَو  ِءآـهَبلاَو  ِهَّزِعلا  ُّبَر  َْتنَأَـف  َْتمَّرَکَتَف ، َكُرْدَـق  َلِـهُجَو  َتُْـملَحَف  َكُْرمَأ  َیِـصُعَف  ًاریِـسَی ، َْتلَأَـسَو  ًارِیثَـک 

َکِْقلَخ ْنِم  ْیَش ٌء  َکُِهبُْشی  الَو  ًهَفِـص  ََکل  ُماهْوَألا  ُكِرُْدت  الَو  ٍْهنُِکب  ََکل  ُبُولُقلا  ُطیُِحت  ال  ِءآفَولاَو ، ِزاْجنِإلاَو  ِءآلآلاَو  ِّنَملاَو  ِءآمْعَّنلاَو 
ُهَِقلاـخ ٌقوـُلْخَم  ُكِرْدـُی  ّینَأَو  ُسْمَخلا  ُّساوَـحلا  َکَکِرْدـُت  ْوَأ  َّسَُمت  ْوَأ  َّسَُحت  ْنَأ  َتْکَراـبَت  َِکتَعِینَـص ، ْنِم  ْیَـش ُء  َکـِب  ُلَّثَُمی  ـالَو 

َنِیقِراملا َنیِطِـساقلا  َنِیثِکاّنلا  َنیِغابلا  َنیِِملاّظلا  َِکئآدـْعَأ  ْنِم  َِکئآِیلْوََأل  ْلِدَأ  َّمُهَّللَا  .ًارِیبَک  ًاُّولُع  َنوُِملاّظلا  ُلوُقَی  اّمَع  یِهلِإ  ای  َْتَیلاـعَتَو 
ْمُْهنِم ًاْملُظَو  َْکیَلَع  ًهَأْرُج  َِکئآِیلْوَأ  َِسلاجَم  اوُسَلَجَو  َکَّقَح  اوُدَحَجَو  َکَماکْحَأ  اُولََّدبَو  ََکباتِک  اُوفَّرَحَو  َكَدابِع  اوُّلَضَأ  َنیِذَّلا 
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اوُذَخَّتاَو َكِدابِع ، ْنَع  َكِْرتِس  َباجِح  اوُکَتَهَو  َکَْقلَخ  اوُّلَـضَف  َُکتاکََربَو ، َُکتَمْحَرَو  َُکتاوَلَـصَو  َکُمالَـس  ْمِْهیَلَع  َکِِّیبَن  ِْتَیب  ِلْهَِأل 
ٌهَّیِمْعَم ْمُُهبُوُلقَو  ٌهَحُوتْفَم  ْمُُهُنیْعَأَف  ٍهَّمَِهلْدـُم ، َءآْملَظ  َءآیْمَع  َءآمَْکب  ِیف  َکِضْرَأ  ََملاع  َّمُهَّللا  اوُکَرَتَو  ًالَوَخ ، َكَداـبِعَو  ًـالَوُد  َکـَلام  َّمُهَّللا 

، ِرُذُّنلِاب ْمِْهَیلِإ  َْتمَّدَقَو  َکَناسْحِإ  َنیِعیِطُملا  َتْدَعَوَو  ََکلاکَن  َْتنََّیبَو  ََکباذَع  َّمُهَّللا  َتْرَّذَـح  ْدََـقل  ٍهَّجُح  ْنِم  َکیَلَع  َّمُهَّللا  ُمَُهل  ِْقُبت  َْملَو 
ِِمئآقلا ِرَظَْتنُملا  ِمامِِإللَو  َنیِعاد  ِّقَحلا  َیلِإَو  َنیِرِهاظ  اوُحَبْـصَأَف  َِکئآِیلْوَأ  ِّوُدَـعَو  َكِّوُدَـع  یلَع  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّمُهَّللا  ِدِّیَأَـف  .ٌهَِفئآـط  ْتَنَمآَـف 
ٍدَّمَُحم یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  .َنیِِملاّظلا  ِمْوَقلا  ِنَع  ُهُعَفْدَت  يِذَّلا ال  ََکباذَعَو  َكَران  ْمِِهئادْعَأَو  َِکئآدـْعَأ  یلَع  َّمُهَّللا  ِدِّدَـجَو  .َنیِعبات  ِطْسِقلِاب 

ِهاساوُملِاب اَنل  َنیِرِزاوُملا  ِلَمَعلاَو ، ِقیِدْـصَّتلِاب  اَنل  َنیِِعبِّتُملا  ِهالاوُملِاب ، اَنل  َنیِِعیاشُملا  ِهَّبَحَملِاب ، َکـَل  َنیِِـصلْخُملا  َفْعَـض  ِّوَقَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو 
ْمُهْصِّلَخَو َکَتَمِْعن  ْمِْهیَلَع  ْمِْمتَأَو  ْمَُهل  ُهَْتیَـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  َّمُهَّللا  ُمُِهل  ْدِّدَسَو  ْمُهَنْکُر  َّمُهَّللا  َّدُشَو  .ْمِهِعاِمتْجا  َْدنِع  اَنَرْکِذ  َنیِّبِحُملا  انِیف ،

الَو ْمُهَْتیَدَـه  ْذِإ  َدـَْعب  ْمَُهبُوُلق  ْغُِزت  الَو  ْمُهایاطَخَو ، ْمَُهبُونُذ  َّمُهَّللا  ِرِفْغاَو  ْمِِهتَقاـف  َْثعَـش  َّمُهَّللا  ِمُْملاَو  ْمُهَْرقَف ، َّمُهَّللا  َّدُـسَو  ْمُهِْـصلْخَتْساَو ،
ُهَّللا یَّلَصَو  ٌبیُِجم  ٌعیِمَس  َکَّنِإ  َِکئآدْعَأ  ْنِم  ِهَئآرَبلاَو  َِکئآِیلْوَأ  ِهَیالِِوب  ِهَراَهَّطلا  َنِم  ْمُهَتْحَنَم  ام  ْمَُهل  ْظَفْحاَو  ْمِِهتَیِصْعَِمب  ِّبَر  ای  ْمِهِّلَُخت 

« َنیِرِهاّطلا َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع 

هک نآ  یب  تسا ) وت  هب  زیچ  همه  تشگزاـب   ) یتـسه رخآ  دـشاب و  ددـع  تهج  زا  وت  ِّتیلّوا  هک  نآ  یب  یتـسه  لّوا  وـت  اراـگدرورپ !
ار اـم  میـشاب و  هتـشاد  نآ  رد  يراـیتخا  هک  نیا  نودـب  یتـّلع ، رطاـخ  هب  هن  يدومرف  داـجیا  ار  اـم  .دـشاب  يزرم  ّدـح و  ار  وت  ِّتیرخآ 

رایتخا يور  زا  ار  ام  شیوخ  تمکح  اب  يدرک و  ییامن  تردق  نآ ،] اب  ام و  هب   ] زاین يور  زا  هن  يدیرفآ 
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تیانع ام  هب  لیاسو  .يدرک و  نام  دـییأت  اهرازبا  اب  یتخاس و  نام  راچد  تا  یهاون  رماوا و  هب  ام  شیامزآ  تهج  هب  يدروآ و  دـیدپ 
[ رابجا هب  هن   ] نداد رایتخا  اب  سپ  .يداهن  نام  هدهع  رب  ار  تتاروتـسد  زا  يرادربنامرف  و  يداد ، فیلکت  نامناوت  رادـقم  هب  و  يدومن ،

تروتـسد هاـگ  نآ  یتـساوخ ، یکدـنا  [ تداـبع و[ يدیـشخب ، تـمعن  رایـسب  و  يدرک ، یهن  نداد  رادـشه  تـهج  هـب  يدوـمرف و  رما 
تمظع و شبات و  تّزع و  راگدرورپ  وت  سپ  يدومن ، يراوگرزب  دـنام و  هتخانـشان  وت  ردـق  و  يدرک ، يراـبدرب  سپ  دـش  یچیپرس 
زا یتیاهن  چـیه  اه  لد  یتسه ، ندرک  افو  ندروآرب و  و  اه ، اطع  اه و  شـشخب  يونعم و  بهاوم  یکین و  تمعن و  ناسحا و  اـیربک و 
هب تیاه  هتخاس  زا  يزیچ  چیه  و  درادن ، تهابش  وت  هب  تناگدیرفآ  زا  زیچ  چیه  و  دنیامنن ، كرد  وت  زا  یتفـص  ماهوا  و  دنباین ، ار  وت 

هدـننیرفآ یقولخم  دوش  یم  یک  و  دـیامن ، كرد  ار  وت  هناگجنپ  ساّوح  ای  يوش  سمل  ای  ساسحا  هک  ینآ  زا  رترب  ددرگن ، دـننام  وت 
رگمتـس ِنانمـشد  رب  ار  تناتـسود  اهلا ! راب  دنیوگ ، یم  نارگمتـس  هک  ینآ  زا  رترب  رت و  هزنم  رایـسب  وت  ایادـخ  و  دـنک ، كرد  ار  شا 

عقاو فالخ  رب  ار  نآ  ینعم  و   ] فیرحت ار  تباتک  هارمگ و  ار  تناگدنب  هک  ییاه  نآ  رب  نک  يرای  ترگدادیب  نکـش  نامیپ  راکهبت 
وت يایلوا  ياج  هب  وت  هب  تبـسن  يّرجت  اب  دندومن و  راکنا  ار  تّقح  ]و  دندرک لمع  نآ  فالخرب  و   ] دنداد رییغت  ار  تماکحا  هیجوت و 

ار وت  قلخ  هدش و  هارمگ  سپ  دندرک ، ملظ  داب -  اه  نآ  رب  تتاکرب  تمحر و  دورد و  مالـس و  هک  تربمایپ -  نادناخ  هب  دنتـسشن و 
تناگدنب دندینادرگ و  دوخ  نایم  رد  ار  وت  لام  راگدرورپ ! يا  .دنتفرگ و  رب  تناگدنب  زا  ار  تشـشوپ  هدرپ  و  دندناشک ، یهارمگ  هب 

زاب و ناشیاه  مشچ  دندومن ، اهر  تخـس  یکیرات  يروک و  یگنگ و  رد  ار  تنیمز  ناهج ! راگدرورپ  يا  .دـندیناشک و  یگدرب  هب  ار 
انیبان ناش  ياه  لد 
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ناـیب ار  تباـقع  يداد و  رادـشه  ار  تباذـع  اراـگدرورپ  یتشاذـگن ، یقاـب  تدوـخ  هیلع  یلیلد  اـه  نآ  يارب  راـگدرورپ  يا  و  تسا ،
سپ دندروآ ، نامیا  يا  هدع  سپ  يداتـسرف  نانآ  يوس  هب  ار  ناگدنهد  میب  و  يدرک ، هدعو  ار  تناسحا  نارادربنامرف ، هب  يدومرف و 
ِماما زا  و  دننک ، توعد  قح  هب  دندرگ و  راکـشآ  ات  يامرف  دییأت  تئایلوا  نمـشد  تنمـشد و  رب  ار  ناگدـنروآ  نامیا  راگدرورپ ! يا 

رب يراد  یمن  رود  نارگمتـس  هورگ  زا  هک  ار  تباذـع  ار و  تـشتآ  راـگدرورپ ! يا  .دـنیامن و  يوریپ  داد  لدـع و  هدـننک  اـپرب  ِرَظَتنُم 
هک وت  تبحم  رد  ناراد  صالخا  یناوتان  تسرف و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  اراگدرورپ ! .نک  دیدجت  اه  نآ  نانمشد  تنانمشد و 

! ایادـخ شخب ، ورین  ار  نانیا  یناوتان  دـنراد ، یم  تسود  ار  ام  دای  ناش  ییآ  مهدرگ  ماگنه  هک  دـننک  يوریپ  ام  زا  ام  اب  يدردـمه  اب 
يامرف و مامت  نانآ  رب  ار  تتمعن  زاس و  راوتـسا  ناشیا  رب  يا  هدیدنـسپ  ناـنآ  يارب  هک  ینید  ایادـخ ! .نادرگ  مکحم  ار  ناـش  ناـکرا 

ناش يدنمزاین  یلاح  ناشیرپ  ایادخ ! .دنبرب  ار  اه  نآ  رقف  ایادخ ! .نیزگرب  شیوخ ] يارب  نک و[ صالخ  [ نارگمتس تسد  زا   ] ار نانآ 
قح زا  ار  ناشیاه  لد  يا  هدرک  ناشتیاده  هک  نآ  زا  سپ  ياشخبب و  ناشیاه  اطخ  زرمایب و  ار  ناشناهانگ  ایادخ ! .ناسر  ناماس  هب  ار 

ببس هب  یگزیکاپ  زا  يا  هدومرف  تیانع  اه  نآ  هب  هچنآ  نادرگم و  اهر  تتیصعم  [ بالجنم  ] رد ار  اه  نآ  راگدرورپ ! يا  .ناباتم و  َرب 
هزیکاپ و لآ  دمحم و  رب  دنوادخ  دورد  .یتسه  هدننک  تباجا  ياونـش  وت  .رادهگن  نانآ  يارب  تنانمـشد  زا  يرازیب  تئایلوا و  تیالو 

(1) .داب ششیالآ  یب 

جنپ

ْنَم ای  : » تسا نینچ  نآ  و  هدـش ، تیاور  ثیدـح  نامه  رد  هک  مالـسلا  امهیلع  يداه  ماما  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  نامیالوم  تونق 
، ِهَِّینادْحَولِاب َدَّحَوَتَو  ِهَِّیبُوبُّرلِاب  َدَّرَفَت 
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ْمَُهباجَأَف َنوُّرَطْـضُملا  ُهاعَد  ْنَم  ای  ِْلیَّسلا ، ُِلباو  ِِهْثیَِغب  َلَطَهَو  ِْلیَّللا  ُسِدـْنِح  ِهِْرمَِأب  َمَلْظَأَو  ُراْونَألا  ِِهب  ْتَقَرْـشَأَو  ُراهَّنلا  ِهِمْـسِاب  َءآضَأ  ْنَم  ای 
، َکَماکْحَأ َذَْفنَأَو  َکَناْطلُس  الْعَأَو  َکَنْأَش  َّلَجَأ  ام  ْمَُهباثَأَف  َنوُرِکاّشلا  ُهَدِمَحَو  ْمُهَرَکَشَف  َنوُِعئآّطلا  ُهَدَبَعَو  ْمُهَنَمآَف  َنوُِفئآخلا  ِْهَیلِإ  َأََجلَو 

ِهَدَـنَعلا ِتاـثَفَن  ْنِم  ُتْذَّوَـعَتَو  ُتْمَـصَتْعا  َکـِب  ُهَغِماّدـلا  َکـُتِمَلَکَو  ُهَِغلاـبلا  َکـُتَّجُح  ٍفُّیَحَت ، ِْریَِغب  یِـضاقلاَو  ٍفُّلَکَت  ِْریَِغب  ُِقلاـخلا  َْتنَأ 
اوُدَـصَقَو َِکئآیِفْـصَأَو  َِکئآِیْبنَأ  ِْلتَق  یلَع  اُوناَعَأَو  َِکئآِیلْوَِأل  ِهِراـکَملِاب  اوُدَـصَرَو  َِکئآمْـسَأ  ِیف  اوُدَْـحلَأ  َنیِذَّلا  ِهَدِْـحلُملا  ِتادَـصَرَو 

ًهَبْغَر ًهَجِیلَو  َنِینِمْؤُملا  َنوُدَو  َِکلوُسَرَو  َِکنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتاَو  َکـِتایآ  ْنَع  اوُّدَـصَو  َکَلُـسُر  اُوبَّذَـکَو  َكِّرِـس  ِهَعاذِإـِب  َكِرُون  ِءآـفْطِِإل 
َِکئـآلآ ِمیِرَِکب  ْمِْهیَلَع  َتْدُـجَو  َکـِئآَمْعَن  ِمیِظَِعب  َکـِئآِیلْوَأ  یلَع  َْتنَنَمَف  َکـْنِم  ًالَدـَب  ْمُهَْتَیلْوَأ  ْمُهَتِیباوَجَو  ْمُهَتیِغاوَـط  اوُدَـبَعَو  َکـْنَع ،
ْتَعَشَخَو َِهباجِإلا  ُهَنِْسلَأ  ِدوُهُعلِاب  ْمَُهل  ْتَقَدَصَو  ُِلبُّسلا  ِلالَضَو  ِلُسُّرلا  ِهَدَناعُم  ْنِم  ْمَُهل  ًاظْفِح  َِکئآزَج  ِنْسُِحب  ْمُهَْتَیلْوَأ  ام  ْمَُهل  َتْمَْمتَأَو 

َعیِمَج ِِهب  َّتَمَأَو  ِءآیْـشَألا  َتاوَم  ِِهب  َْتیَیْحَأَو  ُضْرَألاَو  ُتاومَّسلا  َُهل  ْتَعَـشَخ  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ  .َِهبانِإلا  ُبُوُلق  ِدوُقُعلِاب  َکـَل 
َنِیباّوَّتلا یَلَع  ِِهب  َْتُبتَو  ِتاـیآلا  يَْربُـک  ِِهب  َْتیَرَأَو  َتاـِملَکلا  ِِهب  َتْمَْمتَأَو  ٍعِـمَتُْجم  َّلُـک  ِهـِب  َتـْقَّرَفَو  ٍقِّرَفَتُم  َّلُـک  ِهـِب  َتـْعَمَجَو  ِءآـیْحَألا 

َنِم ِیتَعیِـش  َلَعْجَت  ْنَأَو  ٍدَّمَُحم  لآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  ًارِیْبتَت  ْمُهَتْرَّبَتَو  ًارُوْثنَم  ًءآبَه  ْمُهَلَمَع  َْتلَعَجَف  َنیِدِسْفُملا  َلَمَع  ِِهب  َتْرَـسْخَأَو 
َهَحَـصاَنُمَو ِنیِقَیلا  ِلْهَأ  َلامْعَأَو  يدُـهلا  ِلْهَأ  َقِیفْوَت  ْمَُهل  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  .َنِینُومْأَم  َنِینِمآ  اوُقَطَنَف  اوُقِْطُنتْـساَو  اُوقَّدَـصَف  اُولِّمُح  َنیِذَّلا 

یّتَحَو َکیِـصاعَم ، ْنَع  ْمُهُزُجْحَت  ًهَفاـخَم  َّمُهَّللا  َكُوفاـخَی  یّتَح  َنیِقیِّدِّصلا  َناـْمتِکَو  ِعَرَولا  ِلـْهَأ  َهَّیِقَتَو  ِْربَّصلا  ِلـْهَأ  َمْزَعَو  َِهبْوَّتلا  ِلـْهَأ 
َکِیفَو ََکل  اوُحِصاُنی  یّتَحَو  َکَتَمارَک ، اُولانَِیل  َِکتَعاِطب  اُولَمْعَی 
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َْکیَلَع اُولَّکَوَتَی  یّتَحَو  َنِیباّوَّتِلل ، اهَْتبَجْوَأ  ِیتَّلا  َکَتَّبَحَم  ْمَُهل  َبِجُوتَف  ََکل  ًاّبُح  َِهبْوَّتلا  ِیف  َهَحیِـصَّنلا  َکـَل  اوُِصلُْخی  یّتَحَو  َکـْنِم ، ًاـفْوَخ 
ْنِم ٌهَجَرَد  ُلاُنت  الَو  َکِقِیفْوَِتب  ّالِإ  َُکتَعاط  ُلاُنت  َّمُهَّللا ال  َکـِب  ًهَِقث  ْمُهَرُومُأ  َکـَْیلِإ  اوُضِّوَُفی  یّتَحَو  َکـِب ، ٍّنَظ  َنْسُح  اَـهِّلُک  ْمِهِرُومُأ  ِیف 

ِصِرْخاَو ِكْرِّشلا  ِلْهَأ  ِسََجن  ْنِم  َضْرَألا  ِرِّهَط  .َنیَِملاعلا  ِروُدُـص  ایافَِخب  َِملاعلا  ِنیِّدـلا  ِمْوَی  َِکلام  اـی  َّمُهَّللَا  .َکـِب  اـّلِإ  ِْریَخلا  ِتاـجَرَد 
ُتاـیآ ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َنیِذَّلا  َنیِکاـّفَألا  ِدـِبَأَو  َنیِرَتـْفُملا  ِِربَأَو  َنیِراـّبَجلا  ِمِْصقا  َّمُهَّللَا  .َکـْفِإلا  َکـِلوُسَر  یلَع  ْمِِهلُّوَـقَت  ْنَع  َنیِـصاّرَخلا 
ُذوُعَأَو ِدابِْعِلل  ِداصْرِملِاَبل  َکَّنِإ  ٍداتُْرم  ٍِبلاط  ِّلُک  َجَرَف  ْلِّجعَو  َداعیِملا  ُِفلُْخت  َکَّنِإ ال  َكَدْعَو  ِیل  ْزِْجنَأَو  َنِیلَّوَألا  ُریِطاسَأ  اُولاق  ِنمْحَّرلا 

ٍلْدَـع ِفِصاو  ِّلُک  ْنِمَو  ٌسُْؤب ، اَهباصَأ  اذِإ  ُرُفْکَت  ٍسْفَن  ِّلُـک  ْنِمَو  ٍسُوبْحَم  َکـِتَفِْرعَم  ْنَع  ٍْبلَق  ِّلُـک  ْنِمَو  ٍسُوْبُلم  ٍْسَبل  ِّلُـک  ْنِم  َکـِب 
َْدنِع ٍهْجَو  ْنِمَو  ٌسوُکْرَم ، ِهِْمثِإـِب  ٍْمثِإ  ِبِسَتْکُم  ْنِمَو  ُسوُْکنَم ، ِّقَحلا  ِتافِـص  ْنَع  َوُـهَو  ِّقَْـحِلل  ٍِبلاـط  ْنِمَو  ٌسوُـکْعَم ، ِلْدَـعلا  ِنَع  ُُهلَمَع 

(1) ٌمیِکَح » ٌمِیلَع  ٌِّیلَع  َکَّنِإ  ِِهلاْثمَأَو ، ِهِهابْشَأَو  ِهِریِظَن  ْنِمَو  ِهِّلُک ، َِکلذ  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ٌسُوبَع ، ِْهیَلَع  ِمَعِّنلا  ُِعباتَت 

وا هب  اـه  روـن  تفاـی و  ینـشور  زور  وا  ماـن  هب  هک  نآ  يا  .یتـسه  اـتکی  یگناـگی  رد  دـننام ي و  یب  يراـگدرورپ  رد  هک  یـسک  يا 
سپ دندناوخ ، ار  وا  ناگراچیب  هک  نآ  يا  .دش  يراج  دیدش  لیس  وا  ناراب  هب  تفرگ و  ارف  یکیرات  ار  بش  وا  نامرف  هب  دیـشخرد و 
سپ دندرک ، تدابع  ار  وا  تعاط  لها  داد و  رارق  ناما  رد  ار  اه  نآ  سپ  دـندش ، هدـنهانپ  وا  هب  ناکانـسرت  دومرف و  تباجا  ار  اه  نآ 
عیـسو ورملق  گرزب و  نأش  هچ  .داد  باوث  اه  نآ  هب  سپ  دندروآ ، ياج  هب  ار  وا  دمح  نارازگرکـش  درک و  تیانع  شاداپ  ار  اه  نآ 

وت .يراد  يذفان  تاروتسد  و 
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متـسج و کُّسمت  وت  هب  .تسا  هدننک  كاله  تا  هملک  اسر و  تلیلد  .یتسه  متـس  نودب  هدننک  تواضق  و  جنر ، نودب  يراگدـیرفآ 
تئایلوا هب  تیذا  يارب  دـندش و  دـحلم  وت  ءامـسا  رد  هک  نانآ  داحلا ؛ نابحاص  ياه  هاگنیمک  دانع و  لها  ياـه  مد  زا  مدـش  هدـنهانپ 

ار ترون  ندرک  شوماخ  دـصق  وت  ّرـس  ياشفا  اب  دـنداد و  يراـی  ار  رگیدـمه  تناگدـیزگرب  ناربماـیپ و  نتـشک  رب  دـندرک و  نیمک 
دوخ يارب  ار  نینمؤم  ریغ  تا و  هداتـسرف  وـت و  ریغ  دـندومن و  يریگوـلج  تتاـیآ  زا  دـندرک و  بیذـکت  ار  تناگداتـسرف  دـندومن و 

شیوخ يایلوا  رب  وت  سپ  دندیتسرپ ، وت  ياج  هب  ار  ناشیاه  تبج  دوخ و  ياه  توغاط  وت و  زا  ندنادرگ  يور  رطاخ  هب  دـندیزگرب ،
تکین شاداپ  اب  يا  هدومرف  اطع  اه  نآ  هب  هچنآ  و  يدیـشخب ، اه  نآ  رب  ار  دوخ  یمارگ  بهاوم  يداهن و  ّتنم  ار  گرزب  ياه  تمعن 

ياه نامیپ  یتسار  هب  اه  نآ  تباجا  نابز  ییامن و  ظفح  اه  هار  رد  ندش  مگ  تناگداتسرف و  اب  تفلاخم  زا  ار  اه  نآ  ات  يدرک ، مامت 
اه و نامـسآ  هک  تمـسا  نآ  هب  مناوخ  یم  ار  وت  ادـنوادخ ! .هتفرگرب  عوشخ  اب  ار  اهرارق  ناـش  هجوتم  ياـه  لد  هدـش و  اریذـپ  ار  وت 
عمج و ار  يا  هدنکارپ  ره  یناریم و  یم  ار  ناگدنز  مامت  يا و  هدومرف  هدنز  ار  ءایـشا  ياه  هدرم  نآ ، هب  هدرک و  عوشخ  شیارب  نیمز 

هبوـت رب  نآ ، اـب  يا و  هداد  ناـشن  ار  گرزب  تاـیآ  يا و  هدرک  ماـمت  ار  تاـملک  نآ ، هـب  و  يزاـس ، هدــنکارپ  ار  يا  هدــش  عـمج  ره 
هدومن كاله  ار  اه  نآ  يا و  هدنکارپ  رابغ  نوچمه  ار  اه  نآ  لمع  سپ  يا  هتخاس  هابت  ار  نیدسفم  لمع  يا و  هتـشگزاب  ناگدـننک 

تیلوؤـسم هک  یهد  رارق  یناـسک  زا  ار  منایعیـش  یتـسرف و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  هک  [ مناوـخ یم  تمـسا  نیا  هب  ار  وـت   ] .يا
! اراگدرورپ .دنشاب  نانیمطا  دروم  ناما و  رد  دندومن ، قطن  هاگ  نآ  هتـشگ ، قاطنتـسا  دندرک و  قیدصت  سپ  دش ، هداهن  ناش  هدهعرب 

لها قیفوت  اه  نآ  يارب  وت  زا  نم 
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ار نیقیّدـص  يراک  ناهنپ  يراکزیهرپ و  عرو و  لها  هّیقت  ربص و  لها  دـصق  هبوت و  لـها  صـالخا  نیقی و  لـها  ياـهراک  تیادـه و 
تتـشاد یمارگ  هب  هک  دننک  لمع  وت  تعاط  هب  ات  و  درادزاب ، تناهانگ  زا  ار  نانآ  هک  دنـسرتب  نانچ  راگدرورپ ! يا  وت  زا  ات  مناهاوخ 

رطاخ هب  دوخ  حوصن  هبوت  رد  هک  نیا  ات  و  دـننک ، یهاوخریخ  صـالخا و  وت  سرت  زا  وت  هار  رد  وت و  يارب  هک  نیا  اـت  و  دـنیآ ، لـیان 
ناگدننک هبوت  يارب  هک  ار  تا  یتسود  نآ  ییامرف  بجاو  [ تدوخ رب   ] ار اه  نآ  یتسود  سپ  دـنیآرد ، ّتین  صولخ  هار  زا  وت  ّتبحم 

همه وت  هب  ناـنیمطا  يور  زا  دـنیامن و  لّـکوت  وـت  رب  ناـشروما  یماـمت  رد  وـت  هب  ّنظ  نسح  يور  زا  هک  نیا  اـت  و  يا ، هتخاـس  بجاو 
تیانع هب  زج  ریخ  تاجرد  زا  يا  هجرد  چیه  دیاین و  تسد  هب  تقیفوت  هب  زج  وت  تعاط  اهلا ! راب  .دننک  راذـگاو  وت  هب  ار  دوخ  نوؤش 
كرـش لها  تساجن  زا  ار  نیمز  هتفهن ! نایملاع  ياه  هنیـس  رد  هچنآ  هب  ياناد  ازج ! زور  کلام  يا  اراـگدرورپ ! .ددرگن  لیـصحت  وت 

مهرد ار  نارگمتـس  ایادـخ ! راب  .رادرب  ناـیم  زا  دـننز ، تمهت  تا  هداتـسرف  رب  هک  نیا  تهج  زا  ار  ناـیوگغورد  نک و  يزاـس  كاـپ 
توالت ناشیا  رب  نامحر  يادـخ  تایآ  هاگره  هک  ار  نانآ  يامرف ؛ كاله  ار  ناگدـننز  تمهت  نادرگ و  دوبان  ار  ناـیرتفم  نکـشب و 
شیاشگ جرف و  ینک و  یمن  فالخ  ار  هدعو  وت  هک  یتسرد  هب  شخب ، قّقحت  ار  ما  هدعو  تسا و  ناینیشیپ  ياه  ناتساد  دنیوگ : دوش 

مرب یم  وت  هب  هانپ  .یتسه  نیمک  رد  تناگدنب  يارب  هک  ناسرب  رتدوز  [ تسه شجرف  ّبقرتم  هتسویپ  هک   ] ار رگشالت  دنهاوخ ه  ره  رما 
رفک دنیبب  جنر  یتخس و  نوچ  هک  یسفن  زا  و  دشاب ، هدش  نادنز  وت  تخانش  زا  هک  یلد  ره  زا  و  دناشوپب ، ار  عقاو  هک  يا  ههبش  ره  زا 
رود قح  تافـص  زا  هک  یّقح  هدننک  بلط  ره  زا  و  تسا ، تلادع  سکعرب  شلمع  هک  یتلادـع  هدـننک  فیـصوت  ره  زا  و  دزرو ، یم 

هنوگژاو شهانگ  رد  هک  یهانگ  بکترم  زا  و  دشاب ،
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هابـشا و ریظن و  زا  اه و  نیا  همه  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  .تسا  هتفرگ  سوبع و  وا  رب  اـه  تمعن  موادـت  ماـگنه  هک  يا  هرهچ  زا  و  تسا ،
.یتسه میکح  ياناد  يالاو  وت  هک  یتسار  هب  روما ، نیا  لاثما 

شش

تاّبحتسم رد  ار  نآ  یسوط  خیـش  و  هدش ، تیاور  ثیدح  نامه  رد  هک  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دمحموبا  نامیالوم  تونق 
تقو هب  هک  دـشاب  قلطم  ياهاعد  زا  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  دوش و  یم  مولعم  هیلإ  راـشم  ثیدـح  زا  یلو  هدرک ، رکذ  رتو  زاـمن  تونق 

مق لها  هب  هدومن و  اعد  نینچ  دوخ  تونق  رد  مالسلا  هیلع  وا  و  : » هتفگ تاوعدلا  جهم  رد  سوواط  نبا  دّیس  .دنرادن  صاصتخا  ینّیعم 
باتک هدنیآ  شخب  رد  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  ار  تونق  نیا  دندرک .» تیاکش  یغب  نب  یـسوم  زا  هک  یماگنه  دنناوخب ، ار  نآ  هدومرف  رما 

.دروآ میهاوخ 

تفه

ِلآَو ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  تسا : هدمآ  ثیدح  نامه  رد  هک  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  تّجح -  ترـضح  نامزیزع  يالوم  تونق 
َدَّرَمَتَو َْکیَلَع  َفالِخلا  َبَصَن  ْنَم  َسَْأب  ْمُْهنَع  ْفُفْکاَو  َكِرْصَن ، ْنِم  ُهَنُولِّمَُأی  ام  َكْرَد  ْمُهْغَِّلبَو  َكِدْعَو  ِزاْجنِِإب  َکَئآِیلْوَأ  ْمِرْکَأَو  ٍدَّمَُحم 

ْوَأ ٍهَرْهَج  یلَع  ُهَذُخْأَِتل  ًاْملِح  ُهَتْعَـسَوَو  َکیِْدیَأب  َكِْدیَِکل  َدَـصَقَو  َكِّدَـح  ِّلَف  یلَع  َكِدـْفِِرب  َناعَتْـساَو  َِکتََفلاُخم  ِبوُکُر  یلَع  َکِْعنَِمب 
اهاتَأ اْهیَلَع  َنوُرِداق  ْمُهَّنَأ  اُهلْهَأ  َّنَظَو  ْتَنَّیَّزاَو  اهَفُرْخُز  ُضْرَألا  ِتَذَخَأ  اَذِإ  یّتَح  ُّقَحلا : َُکلْوَقَو  َتُلق  َّمُهَّللا  َکَّنِإَف  ٍهَّرَغ ، یلَع  ُهَلِـصْأَتْسَت 
ْمُْهنِم انْمَقَْتنا  انوُفَـسآ  اّمَلَف  َْتُلقَو : َنوُرَّکَفَتَی ، ٍمْوَِقل  ِتایآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَـک  ِسْمَألِاب  َنْغَت  َْمل  ْنَأَک  ًادیِـصَح  اهاْنلَعَجَف  ًاراهَن  ْوَأ  ًْالَیل  اـنُْرمَأ 

َكِْرمَأ ِدوُرُو  یلِإَو  َنُوبِضاعَتُم ، ِّقَحلا  ِرْصَن  یلَع  ّانِإَو  َنُوبِضاغ ، َِکبَضَِغل  ّانِإَو  ْتَهانَت  ْدَق  اَنَْدنِع  َهَیاغلا  َّنِإَو 
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ئِّطَوَو ُهَجوُرُخ  ْلِّهَسَو  ِِهتاقُرُط  ْحَْتفاَو  َِکلِذب  ْنَذْأَف  َّمُهَّللا  .َنوُعِّقَوَتُم  َِکئآدْعَِأب  َكِدیِعَو  ِلُولُِحلَو  َنُوبِقَتُْرم ، َكِدْعَو  ِزاْجنِِالَو  َنُوقاتْشُم ،
ْذُخَو َنیِِدناعُملا ، َِکئآدْعَأ  یلَع  َِکتَمِقَن  َْفیَـس  طُْسباَو  َنیِِملاّظلا ، َمْوَقلا  َکَسَْأب  ْرِدَابَو  ُهَناوْعَأَو  ُهَدُونُج  ْدِّیَأَو  ُهَِعیارَـش  ْعَرْـشاَو  ُهَِکلاسَم 

اه نآ  و  رادب ، یمارگ  تا  هدعو  ندومن  زّجنم  اب  ار  تئایلوا  تسرف و  دورد  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ ! ٌراّکَم ؛» ٌداوَج  َکَّنِإ  ِراّثلِاب 
هک ار  یـسک  تیذا  و  نادرگ ، رود  ناشیا  زا  دنزیخرب  وت  فالخرب  هک  ار  یناسک  نایز  و  ناسرب ، دنراد  دـیما  تا  يرای  زا  هچنآ  هب  ار 
اب هدمآرب و  وت  ّدح  نتـسسگ  مه  زا  ددـصرد  وت  ياه  تمعن  تایانع و  کمک  اب  هدومن و  یـشکرس  تتفلاخم  باکترا  ّتیعونمم  رب 
ای يریگرب ، اراکـشآ  ار  وا  ات  يا  هتفرگ  ارف  يرابدرب  اب  ار  وا  وت  هک  رادزاب ، اه  نآ  زا  هدرک  وت  اب  گنرین  دـصق  وت  ياـه  تمعن  ناـمه 

نیمز هک  نیا  ات  : » تسا ّقح  تا  هدومرف  يا و  هدومرف  وت  راگدرورپ ! يا  هّتبلا  هک  يروآرب ، هشیر  زا  دـشاب  هدـش  رورغم  هک  یلاح  رد 
ورد ار  نآ  سپ  دیـسر ، ارف  ار  نآ  زور  ای  بش  رد  ام  رما  دـنراد ، ناوت  نآ  رب  هک  دنتـشادنپ  نآ  لها  تفرگ و  دوخ  هب  تنیز  يزبس و 

هدومرف زین  و  میهد » یم  لیـصفت  دننک  هشیدنا  هک  یموق  يارب  ار  تایآ  نینچ  نیا  هتـشادن ، يا  هزبس  چیه  شزورید  هک  راگنا  میدرک 
مشخ يارب  ام  هدمآ و  رـس  هب  ام  دزن  تصرف  نیرخآ  هک  یتسار  هب  و  میتفرگ » ماقتنا  اه  نآ  زا  دندروآ ، مشخ  هب  ار  ام  نوچ  سپ  : » يا
لولح میراظتنا و  رد  تا  هدعو  نتفای  قّقحت  يارب  میقاتشم و  تنامرف  ندمآ  هب  میناتساد و  مه  قح  يرای  رب  ام  و  میتسه ، كانبضغ  وت 

نک ناسآ  ار  شندش  نوریب  هوحن  ياشگب و  ار  شیاه  هار  هدب و  نذا  ار  ام  رما  نآ  رد  سپ  اهلا ! راب  .میعّقوتم  تنانمشد  رب  ار  تباذع 
دییأت ار  شناروای  نایهاپس و  ياشگب و  ار  شیاه  نییآ  ياه  هار  زاس و  مهارف  ار  شندومیپ  ياه  هنیمز  و 
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هدنشخب وت  هک  نک  یهاوخنوخ  نارتسگب و  تدناعم  نانمشد  رب  ار  تتمقن  ریشمش  ناسرب و  رتدوز  نارگمتـس  هب  ار  تباذع  يامرف و 
.يا هدننک  رکم  رایسب 

تشه

، ُءآشَت ْنَّمِم  َْکلُملا  ُعِْزنَتَو  ُءآَشَت  ْنَم  َْکلُملا  ِیتُْؤت  ِْکلُملا  َِکلام  َّمُهَّللا  : » هدمآ ثیدح  نامه  رد  ترضح  نامه  زا  زین  يرگید  تونق 
اَذ ای  ُشاَّطب  ای  ِمارْکِإلاَو ، ِلالَجلا  اَذ  ای  ُداوَج  ای  ُدِـجام  ای  ٌریِدَـق ، ْیَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ُْریَخلا  َكِدَِـیب  ُءآشَت ، ْنَم  ُّلِذـُتَو  ُءآشَت  ْنَم  ُّزُِعتَو 

ِنوُزْخَملا َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  َّیَح ، َنیِح ال  ُّیَح  اَی  ُفیَِطل  ای  ُمیِحَر ، ای  ُفوُؤَر  ای  ِنِیتَملا ، ِهَّوُقلا  اَذ  ای  ُدیُِری ، اِمل  ًالاّعَف  ای  ِدـیِدَّشلا ، ِشْطَبلا 
ِیف َکَْقلَخ  ِِهب  ُرِّوَُصت  يِذَّلا  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأَو  َکِْقلَخ ، ْنِم  ٌدَحَأ  ِْهیَلَع  ِْعلَّطَی  َْمل  َكَْدنِع  ِْبیَغلا  ِْملِع  ِیف  ِِهب  َثَْرثْأَتْسا  يِذَّلا  ِموُّیَقلا  ِّیَحلا 
َْنَیب ِِهب  َْتفَّلَأ  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأَو  ِماظِعلاَو ، ِقوُرُعلا  ِْنَیب  ْنِم  ِتاَُملُّظلا  ِقابْطَأ  ِیف  ْمُهَقازْرَأ  ْمِْهَیلِإ  ُقوُسَت  ِِهبَو  ُءآـشَت  َْفیَک  ِماـحْرَألا 

، ِهایِملا َمْعَط  ِِهب  َْتنَّوَک  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأَو  اذه ، یِفُْطی ُء  اذه  الَو  اذه  ُبیُذی  اذه  ال  ِراَّنلاَو ، ِْجلَّثلا  َْنَیب  َْتفَّلَأ  ِِهبَو  َِکئآِیلْوَأ  ِبُوُلق 
ِهَرْخَّصلا َْنَیب  ِراجْـشَألا  ِقوُرُع  یلِإ  َءآـملا  َْتقُـسَو  يرَّثـلا  ِقاـبْطَأ  َْنَیب  ِتاـبَّنلا  ِقوُرُع  ِیف  َءآـملا  ِهـِب  َتـْیَرْجَأ  يذَّلا  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسَأَو 

ِدْرَفلا َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأَو  ُدیُِعتَو ، ُئِْدُبت  ِِهب  يِذَّلا  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأَو  اِهناْولَأَو ، ِرامثِّلا  َمْعَط  ِِهب  َْتنَّوَک  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأَو  ِءآّمَّصلا ،
ُْثیَح ْنِم  ُهَتْقُـسَو  ءآّمَّصلا  ِهَرْخَّصلا  َنِم  ءآملا  ِِهب  َتْرَّجَف  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسَأَو  ِهَِّینادَـمَّصلِاب ، ِدِّحَوَتُملا  ِهَِّینادْـحَولِاب  ِدِّرَفَتُملا  ِدِـحاولا 

اِمب َكوُعْدَأ  ِیلایَّللاَو  ُماّیَألا  ُهُرِّیَُغت  ْنَم ال  ای  اُؤآـش ، َْفیَکَو  َْتئِـش  َْفیَک  ْمُهَْتقَزَرَو  َکَْـقلَخ  ِِهب  َْتقَلَخ  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسَأَو  َْتئِش ،
ُهَْتیَْجنَأَف َكادان  َنیِح  َُکلِیلَخ  ُمیِهاْربِا  ِِهب  َكاعَد  اِمب  َكوُعْدَأَو  ُهَمْوَق  َتْکَلْهَأَو  ُهَعَم  ْنَمَو  ُهَْتیَْجنَأَف  َكادان  َنیِح  ٌحُون  ِِهب  َكاعَد 
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َلِیئارِْـسا ِیَنبَو  ُهَْتیَْجنَأَـف  َرْحَبلا  َُهل  َْتقَلَفَف  َكاداـن  َنیِح  َکُـمِیلَک  یـسُوم  ِِهب  َكاـعَد  اـِمب  َكوُـعْدَأَو  ًامالَـسَو  ًادَْرب  ِهـْیَلَع  َراـّنلا  َتـْلَعَجَو 
اِمب َكوُـعْدَأَو  ُهَتْعَفَر  َکـَْیلِإَو  ِِهئاَدـْعَأ ، ْنِم  ُهَْتیَّجَنَف  َكاداـن  َنیِح  یـسیِع  ِِهب  َكاـعَد  اـِمب  َكوُـعْدَأ  ِّمَیلا و  ِیف  ُهَمْوَـقَو  َنْوَـعِْرف  َْتقَرْغَأَو 

ُهَتْرَـصَن َِکئآدـْعَأ  یلَعَو  ُهَْتیََّجن  ِباَزْحَـألا  َنِمَو  َُهل ، َْتبَجَتْـساَف  ِهـِلآَو  ِهـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٌدَّمَُحم  َکُِّیبـَنَو  َکُّیِفَـصَو  َکـُبِیبَح  ِهـِب  َكاـعَد 
ای ًادَدَع ، ْیَـش ٍء  َّلُک  یـصْحَأَو  ًاْملِع  ْیَـش ٍء  ِّلُِکب  َطاحَأ  ْنَم  ای  ُْرمَألاَو ، ُْقلَخلا  َُهل  ْنَم  ای  َْتبَجَأ ، ِِهب  َتیِعُد  اذِإ  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلأْسَأَو 

یلَع َیِّلَُـصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  َنیِِّحلُملا ، ُحاْحلِإ  ُهُمِْرُبی  الَو  ُتاغُّللا  ِْهیَلَع  یفْخَت  الَو  ُتاوْصَـألا  ِْهیَلَع  َُهباـشَتَت  ـالَو  ِیلاـیَّللاَو  ُماـّیَألا  ُهُرِّیَُغت  ـال  ْنَم 
ُِفلُْخی ْنَم ال  ای  َنیِِحلاّصلا ، َكِدابِع  یلَع  ِّلَصَو  ِهَعاّطلِاب ، َقِیثاوَملا  ََکل  اوُدَقْعَأَو  يدُـهلا  َْکنَع  اوُغََّلب  َنیِذَّلا  َنِیلَـسْرُملاَو  َنیِِّیبَّنلا  ِعیِمَج 

یِّنِإَف یتَوْعَد  ْبِّیَُخت  الَو  َِکلوُسَر ، ِءآدـْعَأَو  َِکئآدـْعَأ  یلَع  ینْرُْـصناَو  ْمُهرِّبَصَو  ِیباحْـصَأ  ِیل  ْعَمْجاَو  ِینَتْدَـعَو  ام  ِیل  ْزِْجنَأ  َداـعیِملا 
، َکِْقلَخ ْنِم  ٍرِیثَک  َنوُد  َّیَلَع  ِِهب  َْتلَّضَفَتَو  ِماقَملا  اَذِهب  َّیَلَع  َْتنَنَم  يِذَّلا  َْتنَأ  يِدِّیَس  َْکیَدَی ، َْنَیب  ٌریِسَأ  َِکتَمَأ  ُْنبا  َكِْدبَع  ُْنبا  َكُْدبَع 
ْیَـش ٍء ِّلُک  یلَع  َْتنَأَو  َداعیِملا  ُِفلُْخت  ُقِداّصلا ال  َْتنَأ  َکَّنِإ  ِینَتْدَـعَو  اَم  ِیل  َزِجُنت  ْنأَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َکـُلَأْسَأ 

(1) ٌریِدَق »

یم نوریب  یهاوخ  هک  ره  زا  کلم  هماج  یهد و  یم  یهاوخب  یـسک  ره  هب  ناطلـس  کُلم و  یتسه ! کـلم  بحاـص  يا  اراـگدرورپ !
وت هک  یتسار  هب  تسا ، وت  تسد  رد  یکین  ریخ و  يزاس ، لـیلذ  یهاوخ  ار  هک  نآ  ره  ینادرگیم و  زیزع  یهاوخب  ار  سک  ره  ینک و 

! تمارک ناسحا و  تمظع و  لالج و  بحاص  يا  داوج ! يا  راوگرزب ! يا  ییاناوت ، يزیچ  ره  رب 
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يا يدبا ! يورین  تردق و  بحاص  يا  دهد ! ماجنا  دنک  هدارا  هچ  ره  هک  نآ  يا  دیدش ! ِشَطب  بحاص  هدـنریگ و  تخـس  رایـسب  يا 
هک يدبا  هدنیاپ  هدنز  روتـسم  ناهنپ و  مسا  نآ  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  دشابن ! يا  هدنز  چیه  هک  یماگنه  هدنز  يا  نابرهم ! يا  فوؤر و 

، نآ هب  هک  وت  مسا  نآ  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  و  هتفاین ، عالطا  نآ  رب  تَْقلَخ  زا  سک  چـیه  هک  يا ، هداد  رارق  تدوخ  دزن  بیغ  ملاـع  رد 
گر نایم  زا  یکیرات  هقبط  دـنچ  رد  ار  ناشیاه  يزور  مسا ، نآ  هب  یهد و  یم  لکـش  اه  محر  رد  یهاوخ  هک  روط  ره  ار  تقیـالخ 
شتآ خـی و  نیب  يا و  هداد  تفلا  تناتـسود  ياه  لد  نایم  نآ  اب  هک  تمان  نآ  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  و  یتسرف ، یم  اه  ناوختـسا  اه و 

هزم نآ ، هب  هک  تمـسا  نآ  هب  مناوخ  یم  ار  وت  و  دزاـس ، یم  شوماـخ  ار  نیا  نآ  هن  دـنک و  یم  بآ  ار  نآ  نیا  هن  هک  يا  هداد  تفلا 
هداتسرف اراخ  گنس  نایم  رد  ناتخرد  هشیر  گر و  هب  ار  بآ  نآ ، اب  هک  تمان  نآ  هب  مناوخ  یم  ار  وت  و  يا ، هدرک  داجیا  ار  اه  بآ 

هب مهاوخ  یم  وت  زا  و  يا ، هتخادرپ  ار  اه  نآ  ياـه  گـنر  اـه و  هویم  هزم  نآ ، هب  هک  تماـن  نآ  ّقح  هب  مراد  تساوخرد  وت  زا  و  يا ،
تسا و اتکی  ّتینادحو  رد  هک  وت  ياتمه  یب  ياتکی  مسا  نآ  هب  مناوخ  یم  ار  وت  و  ینادرگیم ، زاب  هدومن و  داجیا  نآ  اب  هک  یمان  نآ 

يراج يا  هتـساوخ  اج  ره  زا  هتفاکـش و  تخـس  گنـس  زا  ار  بآ  نآ ، اب  هک  تمان  نآ  هب  مناوخ  یم  ار  وت  و  اتمه ، یب  يزاـین  یب  رد 
دنا هتـساوخ  هک  روط  ره  يا و  هتـساوخ  هک  هنوگره  يدـیرفآ و  ار  تقلخ  نآ ، اـب  هک  تمـسا  نآ  هب  مناوخ  یم  ار  وـت  و  يا ، هتخاـس 

یماگنه دناوخ  نآ  هب  ار  وت  حون  هچنآ  هب  مناوخ  یم  ار  وت  دـنهدن ، رییغت  ار  وا  اه  بش  اهزور و  هک  یـسک  يا  يا ، هداد  ناش  يزور 
وت تلیلخ  میهاربا  هچنآ  هب  منک  یم  تیاعد  و  يدرک ، كاله  ار  شموق  و  يداد ، تاجن  دوب  وا  اـب  هک  ره  وا و  سپ  درک  تیادـن  هک 

ار وا  سپ  دناوخ  ار  وت  هک  یماگنه  دومن ، اعد  نآ  هب  ار 
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ایرد سپ  دناوخ ، نآ  هب  ار  وت  تمیلک ، یـسوم  هچنآ  هب  مناوخ  یم  ار  وت  و  یتخاس ، تمالـس  درـس و  يو  رب  ار  شتآ  يداد و  تاجن 
هب مناوخ  یم  ار  وت  و  یتخاس ، قرغ  ایرد  رد  ار  شموق  نوعرف و  يداد و  تاجن  ار  لیئارـسا  ینب  وا و  هاگ  نآ  یتفاکـش  ار  لین ) دور  )

تدوخ يوس  هب  يداد و  شتاجن  شنانمـشد  زا  سپ  درک ، ادـن  تهاگرد  هب  هک  هاـگ  نآ  دـناوخ  ار  وت  نآ ، هب  وت  حور  یـسیع  هچنآ 
سپ دـناوخ ، نآ  هب  ار  وت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  تربماـیپ  هدـیزگرب و  وت و  بیبـح  هچنآ  هب  مناوخ  یم  ار  وـت  و  يدرب ، شیـالاب 

هک تمـسا  نآ  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  و  يداد ، شا  يرای  تنانمـشد  رب  يداد و  شتاجن  اه  بزح  زا  يدـناسر و  تباجا  هب  ار  شیاعد 
، هتفرگارف ار  زیچ  همه  شملع  هک  نآ  يا  تسا ، وت  نآ  زا  رما  ْقلَخ و  هک  یـسک  يا  ییامرف ، یم  تباجا  يوش  هدـناوخ  نآ  هب  هاگره 
وا رب  اـه  تغل  هبتـشم و  وا  رب  اهادـص  دـنهدن و  رییغت  ار  وا  اـه  بش  اـهزور و  هک  نآ  يا  دـناد ، یم  ار  زیچ  هـمه  هرامـش  هـک  نآ  يا 

.درواین هوتس  هب  ار  وا  ناگدننک  رارصا  رارصا  و  دنامن ، هدیشوپ 

تیاهدورد نیرترب  اب  سپ  تقلخ ، زا  ناگدیزگرب  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  دمحم و  رب  یتسرفب  دورد  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا 
ياـه ناـمیپ  دـندرک و  غیلبت  وـت  بناـج  زا  ار  تیادـه  هک  تسرف  دورد  ناگداتـسرف  ناربـمغیپ و  ماـمت  رب  و  تسرف ، دورد  اـه  نآ  رب 

يا هداد  نم  هب  هک  يا  هدـعو  ینک  یمن  یفـالخ  هدـعو  هک  نآ  يا  تسرف  دورد  تحلاـص  ناگدـنب  رب  و  دنتـسب ، مکحم  ار  تتعاـطا 
ار میاعد  شخب و  يرای  تا  هداتـسرف  نانمـشد  تنانمـشد و  رب  ارم  و  هد ، ناش  ربص  نادرگ و  عمج  میارب  ار  مباحـصا  شخب و  ققحت 
رب ار  ماقم  نیا  هک  یتسه  وت  نم ! ياقآ  يا  ماوت ، هاگرد  ریسا  متـسه ، تزینک  دنزرف  تا ، هدنب  دنزرف  وت ، هدنب  نم  هک  نادرگم ، دیماان 

زا .يا  هدومرف  لّضفت  نم  رب  تقیالخ  زا  يرایسب  نایم  زا  يا و  هداهن  ّتنم  نم 
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یتسرد هب  یـشخب ، ققحت  يا  هدرک  هدعو  نم  هب  هچنآ  یتسرف و  دورد  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  دـمحم و  رب  هک  مراد  تساوخرد  وت 
.ییاناوت يزیچ  ره  رب  وت  ییامنن و  هدعو  فلُخ  یتسه و  يوگتسار  وت  هک 

هُن

هک ار  ییاعد  هدیزگرب  لیقع  یبا  نبا  تسا : هتفگ  هدرک و  لقن  دیهش  خیش  رثا  يرکذلا »  » باتک زا  لقن  هب  كردتسم »  » باتک ّفلؤم 
ِتَلُِقنَو ُراـْصبَألا  ِتَصِخُـش  َکـَْیلِإ  َّمُهَّللَا  : » درک یم  اـعد  نینچ  ترـضح  نآ  هک  هدـش  تیاور  تونق  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 
ِّقَحلِاب انِمْوَق  َْنَیبَو  انَْنَیب  ْحَْتفا  اَنَّبَر  ِلامْعَألا ، ِیف  ْمُهیوَْجنَو  ْمُهُّرِس  َْکَیلِإَو  ِنُْسلَألِاب  َتیِعُد  َْتنَأَو  ُقانْعَألا  ِتَّدُمَو  يِْدیَألا  ِتَِعفُرَو  ُماَْدقَألا 

، اِنب ِنَتِفلا  َعُوقُوَو  اْنیَلَع  ِءآدْعَألا  َرُهاظَتَو  اِنئآدْعَأ  َهَرثَکَو  انِدَدَع  َهَِّلقَو  انِمامِإ  َهَْبیَغَو  انِِّیبَن  َدْقَف  َْکَیلِإ  اوُکْشَن  ّانِإ  َّمُهَّللَا  َنیِِحتافلا ، ُْریَخ  َْتنَأَو 
(1) َنیَِملاعلا » َّبَر  َنیِمآ  ِّقَحلا  َهلِإ  ُُهفِْرعَن  ٍّقَح  ِمامِإَو  ُهُرِهُْظت  ٍلْدَِعب  َّمُهَّللا  َِکلَذ  ْجِّرَفَف 

هدـیدرگ و دـنلب  اه  تسد  هدـش و  هتـشادرب  وت  بناج  هب  اه  ماگ  هدـنامزاب و  تمحر ) وفع و  روظنم  هب   ) وت يوس  هب  اه  هدـید  ایادـخ !
! اراگدرورپ دننک ، یم  هچ  هک  تسا ) راکشآ   ) وت دزن  ناگدنب  یناهنپ  ّرـس و  يدش و  هدناوخ  اه  نابز  هب  وت  هدش و  هدیـشک  اه  ندرگ 

نادـقف مینک  یم  تیاکـش  وت  هب  ام  هک  یتسار  ایادـخ ! راب  یناگدـننک ، مکح  نیرتهب  وت  هک  ياـمرف  مکح  قح  هب  ناـم  موق  اـم و  نیب 
نایم رد  اه  هنتف  نداتفا  ام و  رب  ار  ناشنداد  مه  هب  تسد  نامنانمـشد و  يرایـسب  نامدارفا و  یمک  نام و  ماما  ندوب  بیاغ  نامربمایپ و 

شیاشگ راگدرورپ ! يا  سپ  ار ؛ نام 
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.امرف تباجا  قح  يادخ  يا  نادرگ ، مهارف  میسانش  یم  هک  یّقح  رب  ماما  يزاس و  راکشآ  هک  یتلادع  اب  ار  اه  نیا 

 »= جرف تاملک  زا  دعب  زامن  تونق  رد  ار  اعد  نیا  درک  یم  رما  ار  شنایعیـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدیـسر  نم  هب  و  هتفگ : يو 
.دنناوخب میرکلا » …  میلحلا  ُهَّللا  ّالإ  هلإ  ال 

هد

تونق عوکر ، زا  شیپ  تئارق و  زا  دعب  حبص  زامن  رد  هک  تسا  بحتسم  و  هدروآ : یسوط  خیش  حابـصم »  » زا لقن  هب  باتک  نامه  رد 
َنیِـضَرَألا ِّبَرَو  ِْعبَّسلا  ِتاومَّسلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُـس  ُمیِظَعلا ، ُِّیلَعلا  ُهَّللا  َّالِإ  َهلِإ  ُمیِرَکلا ال  ُمِیلَحلا  ُهَّللا  اَّلِإ  هلِإ  ال  : » دیوگب دروآ و  ياج  هب 

، ُمِیلَعلا ُعیِمَّسلا  َوُـهَو  ْیَـش ٌء  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  يِذَّلا  ُهَّللا  اـی  .َنیَِملاـعلا  ِّبَر    ِ ِهَّلل ُدْـمَحلاَو  ِمیِظَعلا ، ِشْرَعلا  ِّبَرَو  َّنُهَْنَیب  اـمَو  َّنِهِیف  اـمَو  ِعـْبَّسلا 
ِیف ِیئآجَرَو  ِیتَِقث  َْتنَأَف  َكُْریَغ  ُهُؤآجَرَو  ُُهتَِقثَو  َحَبْصَأ  َناک  ْنَم  َّمُهَّللَا  .ْمُهَجَرَف  َلِّجَُعت  ْنَأَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ 
َنِم ِیتَبَقَر  َُّکفَو  َْکنِم ، ًالْوَط  ِهَّنَجلِاب  َّیَلَع  ُْنْنماَو  ِیتَلیِح ، َهَِّلقَو  یِفْعَـض  ْمَحِْرا  َمِحُْرتْسا ، ِنَم  َمَحْرَأ  ایَو  َِلئُـس  ْنَم  َدَوْجَأ  ای  اهِّلُک ، ِرُومُـألا 

(1) َنیِمِحاّرلا » َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب  اهِّلُک ، يِرُومُأ  ِعیِمَج  ِیفَو  یِسْفَن  ِیف  ِیِنفاعَو  ِراّنلا ،

نامـسآ راگدرورپ  دنوادخ ، تسا  هّزنم  گرزب ، يالاو  يادخ  زج  تسین  يدوبعم  چیه  میرک ، میلح  يادخ  زج  تسین  ییادـخ  چـیه 
و تمظعاب ، شرع  راگدرورپ  تسا و  اه  نآ  نیبام  هچنآ  اه و  نآ  لـخاد  هچنآ  هناـگتفه و  ياـه  نیمز  راـگدرورپ  هناـگتفه و  ياـه 

وا لثم  زیچ  چیه  هک  ییادخ  يا  تسا ، نایملاع  راگدرورپ  دنوادخ  صوصخم  دمح 
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راک و شیاشگ  هک  نیا  یتسرف و  دورد  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  دمحم و  رب  هک  منک  یم  لاؤس  وت  زا  اناد ! ياونـش  تسا  وا  تسین و 
همه رد  وت  دـشاب ، هتفرگ  وت  زج  يرگید  نابیتشپ  دـیما و  هک  یلاح  رد  دـنک  حبـص  سک  ره  اهلا ! راب  .یناـسرب  رتدوز  ار  اـه  نآ  جرف 

یناوتان و هب  هدش ، هتساوخ  محر  وا  زا  هک  یسک  نیرت  هدننک  محر  يا  ناگدنوش و  لاؤس  نیرت  هدنـشخب  يا  ینم ، دیما  تشپ و  روما 
دوجو سفن و  رد  ارم  ياشگب و  شتآ  [ غوی  ] زا ار  مندرگ  راذـگ و  ّتنم  نم  رب  تشهب  هب  شیوخ  لضف  هب  نک و  محر  ما  هراچ  یمک 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  دوخ ، تمحر  هب  نک  يرادهگن  مروما  همه  مدوخ و 

هدزای

زور رد  تونق  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ماما  هتفگ : يو  تسا ، هدروآ  هعمج  رتِو و  تونق  يارب  هیقفلا » هرضحی  نم ال   » رد قودص  خیش 
رتو زامن  تونق  ،و  اعد نیا  سپـس  تسا ، جرف  تاملک  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمغیپ  رب  نداتـسرف  دورد  دنوادخ و  دـیجمت  هعمج 

َکَلَف َْتیَدَـهَف  َكُروـُن  َّمَت  َّمُهَّللَا  : » ییوـگ یم  ینک  اـعد  تدوـخ  يارب  هک  نآ  زا  شیپ  دـشاب و  یم  تا  هـعمج  زور  توـنق  نوـچمه 
َکُهاجَو ِهوُجُولا  ُمَرْکَأ  َکُهْجَو  انَّبَر  ُدْمَحلا ، َکَلَف  َْتیَطْعَأَف  َْکیَدَی  َتْطََـسبَو  انَّبَر  ُدْمَحلا ، َکَلَف  َتْوَفَعَف  َکُْملِح  َمُظَعَو  انَّبَر  ُدْمَحلا ،

، ُدْمَحلا َکَلَف  َْتئِش  ْنَِمل  ُرِفْغَتَف  انَّبَر  یصُْعتَو  ُرَکُْشتَف  انَّبَر  ُعاُطت ، اهُؤَنْهَأَو  ِتاّیِطَعلا  ُلَْضفَأ  َُکتَّیِطَعَو  ِتاهِجلا  ُْریَخ  َُکتَهِجَو  ِهاجلا  ُمَرْکَأ 
َِکئآلآب ٌدَحَأ  يِزْجَی  ِِبنْذُـملا ال  ِنَع  وُفْعَتَو  َمیِقَّسلا  یِفْـشَتَو  ََهبوَّتلا  ُلَبْقَتَو  ِمیِظَعلا  ِبْرَکلا  َنِم  یِْجُنتَو  َّرُّضلا  ُفِشْکَتَو  َّرَطْـضُملا  ُبیُِجت 
ِنُْسلَألِاب َتیِعُدَو  يِْدیَألا  ِتَِعفُرَو  ُقانْعَألا  ِتَّدُمَو  ُماْدقَألا  ِتَلُِقنَو  ُتاوْصَألا  ِتَِعفُر  َْکَیلِإ  َّمُهَّللَا  ٍلئاق ، ُلْوَق  [ َكامْعَن  ] َکَئآمْعَن ُُغْلبَی  الَو 

انِمْوَق َْنَیبَو  انَْنَیب  ْحَْتفاَو  انْمَحْراَو  اَنل  ْرِفْغاَف  انَّبَر  ِلامْعَألِاب ، َْکَیلِإ  َبِّرُُقتَو 
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انِّوُدَع َهَْرثَکَو  ِءادْعَألا  َرُهاظَتَو  ِنَتِفلا  َعُوقُوَو  اْنیَلَع  ِنامَّزلا  َهَّدِـشَو  انِِّیلَو  َهَْبیَغَو  انِِّیبَن  َدـْقَف  وُکْـشَن  َْکَیلِإ  َّمُهَّللَا  .َنیِِحتافلا  ُْریَخ  َْتنَأَو  ِّقَحلِاب 
(1) َنیِمآ » ِّقَحلا  َهلِإ  ُهُرِهُْظت  ٍلْدَع  ِمامِإَو  ُهُّزُِعت  َْکنِم  ٍرْصَنَو  ُُهلِّجَُعت  َْکنِم  ٍْحتَِفب  اّنَع  ِّبَر  ای  َِکلذ  ْجُْرفاَف  انِدَدَع ، َهَِّلقَو 

.يا هدومن  وفع  هک  تسا  گرزب  وت  ملح  و  اراگدرورپ ! تسا  ار  وت  دمح  .يدرک  تیاده  هک  دیـسر  مامت  ّدح  رد  وت  رون  اراگدرورپ !
تهج نیرتهب  [ وت يوس  هب  هار   ] تهج اه و  تمظع  نیرترب  وت  تمظع  اه و  تاذ  نیرت  یمارگ  وت  تاذ  اراگدرورپ ! تسا  ار  وت  دـمح 

تعاطا هب   ] هاگ نآ  يوش  یم  تعاطا  اراـگدرورپ ! .دـشاب  یم  اـه  نآ  نیرت  اراوگ  اـیاطع و  نیرت  هدـنزرا  زا  وت  شـشخب  تسا و  اـه 
دایرف هب  تسا ! ار  وت  دـمح  سپ  یـشخبیم ، یهاوخب  ار  سک  ره  ام ! راـگدرورپ  يا  يوش  تیـصعم  نوچ  ینک و  یم  ناـسحا  [ هدـننک

ار رامیب  يریذـپ و  یم  ار  هبوت  یهد و  یم  تاجن  گرزب  هودـنا  زا  يزاس و  یم  فرطرب  ار  يراتفرگ  یـسر و  یم  يراچان  [ صخـش ]
دوشن نابز  هب  درک و  ناوتن  هرامش  ار  اه  نآ  تسین و  وت  ياه  تمعن  ساپـس  ناوت  ار  يدحا  يرذگ ، یم  راکهنگ  زا  یـشخبیم و  افش 

اه نابز  هب  دنلب و  اه  تسد  هدیـشک و  اه  ندرگ  دـش و  هتـشادرب  تهار  رد  اه  ماگ  هتفر و  الاب  وت  يوس  هب  اهادـص  ایادـخ ! راب  .دروآ 
هب نام  موق  ام و  نایم  روآ و  تمحر  ام  رب  زرمایب و  ار  ام  سپ  اراگدرورپ ! .میا  هتسج  برقت  تهاگرد  هب  لامعا  اب  يا و  هدش  هدناوخ 

یتخس نام و  ّیلو  ندوب  بیاغ  نامربمایپ و  نادقف  مینک  یم  هوکـش  وت  هب  اهلا ! راب  .یناگدننک  مکح  نیرتهب  وت  هک  يامرف  مکح  قح 
فرطرب ام  زا  ار  اه  نیا  سپ  نامدارفا ، یمک  ناشنانمـشد و  يرایـسب  نانمـشد و  یتسدمه  نامنایم و  رد  اه  هنتف  نداتفا  ام و  رب  هنامز 

يوس زا  يزوریپ  حتف و  اب  راگدرورپ ! يا  نادرگ 
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يا .ناسرب  جرف  يزاـس  راکـشآ  هک  یلداـع  ماـما  یـشخب و  تّزع  ار  نآ  وت  زا  هک  يا  يراـی  هد و  یـشیاشگ  اـم  رب  يدوز  هب  تدوخ 
.يامرف باجتسم  قح ! يادخ 

«. ِْهَیلِإ ُبُوتَأَو  َهَّللا  ُرِفْغَتْسَأ  : » ییوگ یم  هبترم  داتفه  نآ  زا  سپ 

.تسا رت  مامت  رت و  لماک  نوچ  مدروآ  سوواط  نبا  لجا  دّیس  تیاور  هب  ار  اعد  نیا  میوگ : یم 

هدزاود

ترضح تفگ : هک  هدروآ   (1) لتاقم نب  لتاقم  زا  عورـشملا ،» لمعلا  لامکب  عوبـسألا  لامج   » باتک رد  لجا  دّیـس  هک  تسا  یتونق 
هب مالسلا  هیلع  ماما  .دنیوگ  یم  مدرم  هچنآ  مدرک : ضرع  دییوگ ؟ یم  هچ  هعمج  زامن  تونق  رد  دومرف : مالسلا  هیلعاضرلا  نسحلاوبا 

ُهَّفُحَو َکَلُسُرَو  َکَئآِیْبنَأ  ِِهب  َتْحَلْصَأ  اِمب  َکَتَفِیلَخَو  َكَْدبَع  ِْحلْـصَأ  َّمُهَّللَا  : » وگب یلو  يوگم ، وت  دنیوگ  یم  اه  نآ  هچنآ  دومرف : نم 
ِِهفْوَخ ِدَْعب  ْنِم  ُْهلِْدبَأَو  ٍءوُس  ِّلُک  ْنِم  ُهَنوُظَفْحَی  ًادَصَر  ِهِْفلَخ  ْنِمَو  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُهُْکلْـساَو  َكِدـْنِع  ْنِم  ِسُدـُقلا  ِحوُِرب  ُهْدِّیَأَو  َِکتَِکئآلَِمب 

ْنِم ِیْنلَعْجاَو  ِهِّوُدَعَو  َكِّوُدَع  ِداهِج  ِیف  َُهل  ْنَْذئاَو  ًاناْطلُس  َکِِّیلَو  یلَع  َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَِأل  ْلَعْجَت  الَو  ًاْئیَـش  َِکب  ُكِرُْـشی  َكُُدبْعَی ال  ًاْنمَأ 
(2) ٌریِدَق » ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ِهِراْصنَأ 

يداد و ناـماس  ار  تناگداتـسرف  ناربماـیپ و  راـک  هچنآ  هب  هد  ناـماس  ار  يدـهم ] ماـما   ] تا هفیلخ  هدـنب و  روهظ ]  ] راـک ایادـخ ! راـب 
حور هب  ار  وا  هد و  رارق  شنوماریپ  ار  تناگتشرف 
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زا سپ  و  دننک ، تظافح  يدب  ره  زا  ار  وا  هک  رامگب  نانابهگن  شرـس  تشپ  يور و  شیپ  زا  يامرف و  دییأت  شیوخ  يوس  زا  سدقلا 
کی چیه  يارب  و  دشاب ، هتشادن  وت  هب  تبسن  یکرـش  هنوگ  چیه  دتـسرپب و  ار  وت  هک  روآ  مهارف  یتینما  ضوع  رد  ار  وا  سرت ، نارود 

هب هد ، رارق  شنارای  زا  ارم  يامرف و  تصخر  شدوخ  نمـشد  تنمـشد و  داهج  يارب  ار  وا  هدـم و  رارق  یطّلـست  تا  ّیلو  رب  تقلخ  زا 
.ییاناوت يزیچ  ره  رب  وت  هک  یتسرد 

، دراد دـیکأت  اه  تونق  قلطم  رد  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  يارب  اعد  هک  تشگ  نشور  هدـش  دای  تاـیاور  زا  میوگ : یم 
زا حبص  زامن  رتو و  هعمج و  تونق  رد  هژیو  هب  ددرگ ، باجتـسم  اهاعد  دور  یم  دیما  اه  نآ  رد  هک  تسا  ییاه  تلاح  هلمج  زا  نوچ 

.دیامن يزور  ام  هب  یگرزب  رجا  لمع  نیا  اب  دیامرف و  تیانع  ام  هب  ار  نآ  قیفوت  هک  میهاوخ  یم  یلاعت  يادخ 

هدجس لاح  رد   - 7

نیرت کیدزن  هک  اریز  تسا ، لاـعتم  يادـخ  يارب  هدجـس  تلاـح  دراد  يرتشیب  دـیکأت  جَرَف  لـیجعت  يارب  اـعد  هک  یماـگنه  نیمتفه 
تسا هتـسیاش  سپ  هدیـسر ، هراب  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  قحرب  ناماما  زا  تایاور  هک  نانچ  تسا ، تاجاحلا  یـضاق  يادخ  هب  تالاح 
نتشاد هجوت  تهج  هب  رکش  هدجس  رد  صوصخ  هب  دزرو ، مامتها  نآ  هب  دهاوخب و  ار  اه  تجاح  نیرت  مهم  هدجس  لاح  رد  هدنب  هک 

وا رب  دنوادخ  دورد  هک  تسا -  نامزلا  بحاص  نامیالوم  تکرب  هب  هدیـشخب  تمعن  ام  هب  دـنوادخ  هچ  ره  هک  نیا  هب  ندوب  تفتلم  و 
يارب اعد  هک  نیا  رطاخ  هب  و  داب -  شا  هزیکاپ  ناردپ  و 
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، نیا رب  دهاش  میتشاد و  نایب  هتشذگ  شخب  رد  هک  نانچ  دشاب ، یم  رکـش  ماسقا  نیرت  مهم  زا  تمحر ، ضیف و  هطـساو  تمعن و  یلو 
هدجس رد  هچنآ  هدمآ : هللا  همحردیفم  خیش  هعنقم »  » زا لقن  هب  راربالا » هفحت   » باتک رد  تسا  رکـش  هدجـس  صوصخ  رد  نآ  ِتیاور 

ام ِینِفْکاَف  ِیئآجَرَو  ِیتَِقث  َْتنَأ  َّمُهَّللَا  ُْتلَّکَوَت ، َْکیَلَعَو  ُتْمَـصَتْعا  َِکبَو  ُتْهَّجَوَت  َکـَْیلِإ  َّمُهَّللَا  : » تسا اـعد  نیا  دوش  یم  هتفگ  رکش 
ْمُهَجَرَف ْلِّجَعَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َكُْریَغ  َهلِإ  الَو  َكُؤآنَث  َّلَجَو  َكُراج  َّزَع  یِّنِم ، ِِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  اـمَو  ِینُّمُِهی  َْمل  اـمَو  ِینَّمَهَأ 

… «

نک تیافک  سپ  ینم ، دیما  هانپ و  وت  اراگدرورپ ! .مدرک  دامتعا  هیکت و  وت  رب  متسویپ و  وت  هب  مدروآ و  يور  وت  يوس  هب  اراگدرورپ !
وت يانث  تفای و  تّزع  وت  هب  هدنهانپ  یناد ؛ یم  ار  نآ  نم ، زا  رتهب  وت  هچنآ  هتخاسن و  نیگهودنا  هچنآ  هتخاس و  نیگهودنا  ارم  هچنآ 

 … ناسرب رتدوز  ار  اه  نآ  رما  شیاشگ  تسرف و  دورد  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  دمحم و  رب  تسین ، وت  زج  ییادخ  چیه  تسا و  الاو 

نانچ دشاب ، یم  داب -  وا  رب  دنوادخ  مالس  دورد و  هک  ترضح -  نآ  دوخ  هب  ندرک  ادتقا  نتسج و  یّـسأت  راک  نیا  هک  نیا  رب  هفاضا 
نآ و ّتیمها  رب  راک  نیا  هک  هدرک ، اعد  هدجـس  رد  شتدالو  ماگنه  رما  نیا  يارب  راوگرزب  نآ  هک  هدـمآ  تحارـص  اب  راـبخا  رد  هک 

.دراد تلالد  شنایعیش  ناتسود و  هب  میلعت 

: تفگ هک  هدروآ  ینالوط  یثیدـح  نمـض  همیکح  باـنج  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدـلا  لاـمک  باـتک  رد  قودـص  خیـش  نیثدـحم  سیئر 
ناهگان و  دیناشوپ ، ار  مناگدید  هک  هتفرگارف  ار  وا  يرون  نانچنآ  مدید  ار  رصع ) ماما  هدلاو  سجرن  وا =(  ناهگان 
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هباّبس تشگنا  ود  هداد و  هیکت  وناز  رب  هداهن و  نیمز  رب  هدجس  تلاح  هب  ار  شتروص  داب -  مالـس  شناردپ  وا و  رب  هک  دازون -  مدید 
ریما مردپ  تسا و  ادخ  لوسر  دمحم  مّدج  هک  نیا  تسین و  ییادـخ  هَّللا »  » زج هک  مهد  یم  یهاوگ  دـیوگ : یم  هدرک و  دـنلب  ار  شا 

، هد ماجنا  يا  هداد  هدعو  نم  هب  هچنآ  ایادخ  تفگ : هاگ  نآ  دیسر ، شدوخ  هب  ات  درمش  رب  ار  ناماما  کی  کی  سپـس  .تسا  نانمؤم 
 … (1) يامرف داد  لدع و  زا  رپ  نم  روهظ ]  ] هب ار  نیمز  نادرگ و  راوتسا  ار  مماگ  و  ناسرب ، مامت  هلحرم  هب  ار  ما  همانرب  راک و  و 

رکش هدجس  رد   - 8

دعب هدجـس  رد  هک  تسا  نینچ  نآ  بادآ  زا  هتفگ : بش  زامن  بادآ  باتک  رد  ام  ياملع  زا  یکی  بش : زامن  مراـهچ  تعکر  زا  سپ 
ِلآَو ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  ُنوُکَی  ٍْرمَأ  ْنِم  َْتئِـش  ام  ُهَّللا  َْتنَأ  ِّبَر  ای  : » دـیوگب سپـس  .ُهَّللا  َءآش  ام  دوش : هتفگ  راب  دـص  مراهچ  تعکر  زا 

ْمِهِجَرَِفب ًاـنوُْرقَم  ِیناوْـخِإ  َجَرَفَو  یِجَرَف  ْلِّجَعَو  َمَّلَـسَو  ِِهلآَو  ِهـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َجَرَف  َلِّجَُعت  ْنَأ  ُءآـشَت  اـمِیف  ِیل  ْلَـعْجاَو  ٍدَّمَُحم 
« ُُهلْهَأ َْتنَأ  ام  ِیب  َلَعْفَتَو 

هتـساوخ هچنآ  زا  تسرف و  دورد  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  دـمحم و  رب  سپ  دوش ، یم  یهاوخ  یم  هچ  ره  ییادـخ ، وت  اراـگدرورپ !
نآ جرف  اب  نراقم  ار  [ ما ینید   ] ناردارب نم و  راک  شیاشگ  یناسرب و  رتدوز  ار  دمحم  لآ  راک  شیاشگ  هک  نیا  هد ، رارق  میارب  یشاب 

.یهد ماجنا  نم  اب  تسا  راوازس  وت  زا  هچنآ  ییامرف و  لیجعت  اه 
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ماش حبص و  ره   - 9

نیا هب  ندیزرو  مامتها  یبوخ  دیدرت  نودب  یفراع  لقاع  ره  هک  دنهاوگ ، ماش  حبص و  ره  رد  اعد  نیا  ندوب  هدیدنـسپ  رب  لقن  لقع و 
یمارگ ناظفاح  دزن  زور  بش و  ره  ار  شیوخ  لامعا  هدنورپ  دـشاب و  هدومن  ادا  ار  بانج  نآ  قوقح  زا  یکدـنا  ات  دـناد  یم  ار  لمع 

یم رـضاح  دوخ  ياه  بابرا  نایاقآ و  دزن  هاگنابـش  دادماب و  ره  هنوگچ  نارازگ  تمدخ  ناگدرب و  دینیب  یم  هک  نانچ  دـهد ، تنیز 
اریز میشاب ، هتشاد  يا  همانرب  نینچ  هک  میرتراوازـس  ام  سپ  دنروآ ، یم  ياج  هب  ار  يرازگ  ساپـس  يرازگ و  تمدخ  بتارم  دنوش و 

تکرب هب  هدومرف  تیانع  ام  هب  نورب  ّدـح  زا  ياه  ناسحا  نوگانوگ و  ياه  تمعن  زا  ّلـجوّزع -  يادـخ -  هچنآ  ماـمت  میناد  یم  هک 
دوخ هک  تسا  هتسیاش  سپ  میدناسر ، تابثا  هب  ار  بلطم  نیا  ینشور  لیالد  اب  هک  نانچ  تسا  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم 

.یتسین رود  وا  شوگ  مشچ و  زا  وت  هک  ینادب  و  ییامن ، رضاح  شتمدخ  رد  ماش  حبص و  ره  دوجو ، مامت  اب  ار 

ْمُِکتاعارُِمل َنِیلِمْهُم  ُْریَغ  ّانِإ  : » هدومرف دوخ  نانخس  نمض  هک  دنک  یم  وگزاب  ار  بلطم  نیا  دیفم  خیـش  هب  ترـضح  نآ  همان  هک  نانچ 
ار امـش  دای  میراذـگ و  یمن  او  ار  امـش  ام  انامه  و  ُءادـْعَألا ؛» …  ُمُکَمَلَطْـصاَو  ُءاوْأَّللا  ُمُِکب  َلَزََنل  َِکلذ  ـالَْولَو  ْمُکِرْکِذـِل ، َنیِـسان  ـالَو 

 … دندرک یم  نات  نک  هشیر  نانمشد  تفرگ و  یم  ارف  ار  امش  اه  يراتفرگ  هک  هتبلا  دوبن  نیا  رگا  و  مینک ، یمن  شومارف 

ار شنامرف  شاب و  شا  يرازگتمدخ  هدامآ  نک و  زاب  ار  تلد  ياه  شوگ  سپ 
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هب مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  میدروآ  هتـشذگ  شخب  رد  هک  نانچ  هدومرف ، رما  وت  هب  شتوعد  تباجا  رطاخ  هب  هک  يامن  تعاطا 
نامه هک  جرف ، لیجعت  يارب  دینک  اعد  رایسب  و  ْمُکَجَرَف ؛» …  َِکلذ  َّنِإَف  ِجَرَفلا  ِلیِْجعَِتب  َءآعُّدلا  اوُِرثْکَأَو  : » هدومرف روتـسد  شناتـسود 

.دشاب یم  ناگدنب  يداه  امنهار و  دوخ  یلاعت  دنوادخ  و  تسا ، سب  هراب  نیا  رد  رّکذت  رادقم  نیمه  .تسا  امش  جرف 

هقث هک  هدـش ، هدراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نامیالوم  زا  ماش  حبـص و  ره  هب  صوصخم  ياـعد  رد  رما  نیا  لـقن : لـیلد  اـما  و 
تیاور مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  فنحألا  نب  تارف  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  لوصا  رد  هللا  همحر  ینیلک  مالـسالا 

اَذه ِیف  َكْرِفْغَتْـسَأ  ُتْحَبْـصَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  : » ییوگب ماش  حبـص و  ره  رد  هک  نکم  كرت  ار  نیا  يراذـگاو  ار  هچ  ره  دومرف : هک  هدرک 
ِحابَّصلا اَذه  ِیفَو  ِمْوَیلا  اَذه  ِیف  َْکَیلِإ  ُءَْربَأ  ُتْحَبْصَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  .َِکتَنَْعل  ِلْهَأ  ْنِم  َْکَیلِإ  ُءَْربَأَو  َِکتَمْحَر  ِلْهَِأل  ِمْوَیلا  اَذه  ِیفَو  ِحابَّصلا 

َیلِإ ِءآمَّسلا  َنِم  َْتلَْزنَأ  ام  ْلَعْجا  َّمُهَّللَا  .َنیِقِـساف  ٍءْوَس  َمْوَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ  َنوُدـُبْعَی ، اُوناـک  اّـمِمَو  َنیِکِرْـشُملا  َنِم  ْمِهِینارْهَظ  َْنَیب  ُنَْحن  نَّمِم 
َّمُهَّللَا .َكاداع  ْنَم  ِداعَو  َكالاو  ْنَم  ِلاو  َّمُهَّللَا  .َِکئآدـْعَأ  یلَع  ًاباقِعَو  َِکئآِیلْوَأ  یلَع  ًهَکََرب  ِمْوَیلا  اَذـه  ِیفَو  ِحابَّصلا  اَذـه  ِیف  ِضْرَألا 

َنِینِمْؤُْمِلل ْرِفْغا  َّمُهَّللَا  .ًاریِغَص  ِینایَّبَر  امَک  امُهْمَحْراَو  َّيَِدلاِولَو  ِیل  ْرِفْغا  َّمُهَّللَا  .َْتبُرَغ  ْوَأ  ٌسْمَش  ْتَعَلَط  امَّلُک  ِنامیِإلاَو  ِْنمَألِاب  ِیل  ْمَتْخا 
ِْظفِِحب َنیِِملْسُملا  َمامِإ  ْظَفْحا  َّمُهَّللَا  .ْمُهاْوثَمَو  ْمُهَبَلَْقنُم  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  َّمُهَّللَا  .ِتاْومَألاَو  ْمُْهنِم  ِءآیْحَألَا  ِتاِملْـسُملاَو  َنیِِملْـسُملاَو  ِتانِمْؤُملاَو 

َقَرِفلاَو ًانالُفَو  ًانالُف  ْنَْعلا  َّمُهَّللَا  .ًاریِصَن  ًاناْطلُس  َْکنَُدل  ْنِم  اَنلَو  َُهل  ْلَعْجاَو  ًاریِسَی  ًاْحتَف  َُهل  ْحَْتفاَو  ًازیِزَع  ًارْصَن  ُهْرُْصناَو  ِنامیِإلا 
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ْنِم ِِهب  َءآج  اِمب  َراْرقِإلاَو  َِکلْـضَف  ْنِم  َهَدایِّزلا  َُکلَأْسَأَو  ْمِِهتَعیِـشَو ، ِهِدَْعب  ْنِم  ِهَِّمئَألاَو  َِکلوُسَر  َدَْعب  ِْرمَألا  ِهالُوَو  َِکلوُسَر  یلع  َهَِفلَتْخُملا 
َّرَش ِیِنقَو  َْتیَدَه  ْنَمِیف  ِینِدْها  َّمُهَّللَا  .ًالِیلَق  ًانَمَث  ِِهب  يِرَتْشَأ  الَو  ًالََدب  ِِهب  یِغَْتبَأ  ِِهب ال  َتْرَمَأ  ام  یلَع  َهَظَفاحُملاَو  َكِْرمَِأل  َمِیلْـسَّتلاَو  َكِْدنِع 
امَو ِیئآعُد ، یِّنِم  ْلَّبَقَت  ِْتیَبلا  ِّبَر  َکَناْحبُـس  َْتَیلاعَتَو ، َتْکَرابَت  َْتَیلاو  ْنَم  ُّلِذَـی  الَو  َکـْیَلَع  یـضُْقی  ـالَو  یِـضْقَت  َکَّنِإ  َْتیَـضَق ، اـم 

ام َمَظْعَأَو  ِینَْتیَلَْتبا  اَم  َنَسْحَأ  ام  یِّبَر  ًاـمیِظَع ، ًارْجَأ  ًهَمْحَر َو]  ] َْکنُدـَل ْنِم  اـِنتآَو  ًهرِیثَک  ًافاعْـضَأ  ِیل  ُهْفِعاـضَف  ٍْریَخ  ْنِم  َکـَْیلِإ  ِِهب  ُْتبَّرَقَت 
ْلِمَو ِضْرَألا  ْلِمَو َء  ِتاومَّسلا  ْلِم َء  ِْهیَلَع  ًاکَرابُم  ًابِّیَط  ًارِیثَک  یِهلِإ  ای  ُدـمَحلا  َکَلَف  َّیَلَع ، َتْرَتَس  ام  َرَثْکَأَو  ِینَْتیَفاع  اـم  َلَوْطَأَو  ِینَْتیَطْعَأ 

« ِمارْکِإلاَو ِلالَجلا  يِذ  یِّبَر  ِهْجَِول  یِغَْبنَی  امَکَو  یضْرَیَو  ُّبُِحی  امَک  یِّبَر  ُءآشَی  ام  َء 

هب تتنعل  لها  زا  مهاوخ و  یم  ترفغم  وت  زا  تتمحر  لها  يارب  زور  نیا  رد  حبص و  نیا  رد  هک  یلاح  رد  مدرک  حبص  نم  ادنوادخ !
یناکرـشم زا  میوج  یم  يرازیب  وت  يوس  هب  هاگ  حبـص  نیا  رد  هک  یلاح  رد  مدرک  حبـص  نم  ایادخ ! راب  .میوج  یم  يرازیب  وت  يوس 

رد هچنآ  ایادخ ! راب  .دنشاب  یم  یقساف  دب  نامدرم  نانآ  هک  یتسرد  هب  دنتسرپ ، یم  اه  نآ  هچنآ  زا  میتسه و  اه  نآ  يالبال  رد  ام  هک 
ره ادنوادخ ! .هد  رارق  تبوقع  تنانمشد  رب  تکرب و  تناتسود  رب  يا  هدومرف  لزان  نیمز  هب  نامسآ  يوس  زا  زور  نیا  رد  حبص و  نیا 

هاگره ارم  راک  تبقاع  ادـنوادخ ! .نک  ینمـشد  دزرو  یم  ینمـشد  وت  اب  هک  ره  اب  نک و  یتسود  وا  اب  دراد  یم  تسود  ار  وت  هک  نآ 
هک نانچمه  نک  محر  ار  اه  نآ  زرمایب و  ار  منیدلاو  ارم و  ادنوادخ ! .ناسر  نایاپ  هب  نامیا  نما و  اب  دنک ، بورغ  ای  دیآرب  باتفآ  هک 

دهاوخ هچ  ناشراک  تبقاع  دنبای و  اه  ینوگرگد  هچ  هک  یناد  یم  دوخ  وت  ایادخ ! راب  .دنداد  مشرورپ  یکدوک  زا 
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هب ار  رفظ  حتف و  هار  وا  يارب  ناسرب و  يریذپان  تسکش  يزوریپ  هب  ار  وا  رادهاگن و  نامیا  ظفح  هب  ار  ناناملـسم  ماما  ادنوادخ ! .دش 
فلاخم ياه  هورگ  ینالف و  ینالف و  ادـنوادخ ! .هد  رارق  يا  هدـش  يرای  تموکح  شیوخ  يوس  زا  اـم  وا و  يارب  ياـشگب و  یناـسآ 

زا هک  مهاوخ  یم  وت  زا  و  نک ، تنعل  ار  ناشنایعیـش  وا و  زا  سپ  ناماما  هیلع  و  تلوسر ، زا  دـعب  رما  ناـیلاو  هیلع  تا و  هداتـسرف  هیلع 
زیچ هک  يا  هداد  ناـمرف  هچنآ  تیاـعر  ندوب و  وت  رما  میلـست  هدـمآ و  وت  يوس  زا  هچنآ  هب  رارقا  [ قـیفوت يازفیب و[ نم  رب  دوـخ  لـضف 
يا هدرک  تیادـه  هک  سک  نآ  نایم  رد  ارم  ادـنوادخ ! .ینک  اطع  نم  هب  مریگن  كدـنا  تمیق  هب  ار  نآ  مریذـپن و  نآ  ياـج  يرگید 

ار هک  نآ  ره  دوش و  یمن  متح  وـت  رب  ینک و  یم  متح  وـت  هک  یتـسرد  هب  رادـب ، نوـصم  يا  هدـیرفآ  هچنآ  ّرـش  زا  ياـمرف و  تیادـه 
ره هب  ریذـپب و  نم  زا  ار  میاـعد  هبعک !]  ] هناـخ راـگدرورپ  يا  یهّزنم  یتـسه ، ـالاو  راوگرزب و  وت  ددرگن ، راوخ  يا  هدرک  یتـسرپرس 

.يامرف تیاـنع  میظع  رجا  تمحر و  اـم  هب  شیوخ  يوس  زا  يازفیب و  ربارب  نیدـنچ  هب  ما  هتـسج  بّرقت  وت  يوس  هب  نآ  هب  هک  يریخ 
رایـسب يا و  هداد  متیفاع  ینالوط  ینامز  يا و  هدومرف  اـطع  نم  هب  هچنآ  تسا  گرزب  هچ  يا و  هدومزآ  ارم  وکین  هچ  راـگدرورپ ! يا 

ار اه  نامـسآ  هک ] يرادقم  هب   ] تکرباب هزیکاپ  رایـسب  دمح  نم ! يادخ  يا  تسا  ار  وت  دمح  سپ  يا ، هدناشوپ  نم  رب  ار  [ میاه اطخ  ]
هک ناـنچ  ددنـسپ و  یم  دراد و  یم  تسود  هک  ناـنچمه  دـنک  ُرپ  دـهاوخب  مراـگدرورپ  هک  ار  هچنآ  دریگ و  ارف  ار  نـیمز  دـنک و  ُرپ 

.تسا نم  يراوگرزب  لالج و  بحاص  راگدرورپ  هتسیاش 

زین و  دمآ ، دهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  باتک  نیا  متـشه  شخب  رد  هک  تسا  دـهع  ياعد  میدرک  دای  هچنآ  رب  دـهاش  زین  و  میوگ : یم 
رد هچنآ  تسا  نآ  دّیؤم 
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( دینک تقد   ) .تشذگ حبص  زامن  زا  دعب  جرف  لیجعت  يارب  اعد  دروم 

ماگنه نآ  رد  نانآ  ياعد  مالسلا و  مهیلع  ناماما  رب  ماش  حبـص و  ره  رد  لامعا  ندرک  هضرع  هرابرد  هچنآ  تسا  نآ  دّیؤم  نینچ  مه 
رد تیاور  دزرو ، لاغتـشا  مالـسلا  هیلع  ماما  قح  رد  ندرک  اعد  هب  زین  نمؤم  هک  تسا  هتـسیاش  نیاربانب  هدـش ، دراو  ناشنایعیـش  يارب 

تـسا نآ  دـّیؤم  زین  .تسا و  هدـمآ  نام  راوگرزب  ياملع  رگید  ياه  باتک  ناهربلا و  رئاصب و  یفاک و  رد  هک  تسا  رایـسب  هراـب  نیا 
تهج هب  تسا ، اهاعد  عاونا  نیرتهب  زا  اـعد  نیا  هک  اریز  هدـیدرگ ؛ دراو  ماـش  حبـص و  ماـگنه  اـعد  رکذ و  رب  قیوشت  دروم  رد  هچنآ 

.دنک یم  تیاده  تسرد  هویش  تسار و  هار  هب  دنوادخ  میا و  هداد  هّجوت  باتک  نیا  هتشذگ  بلاطم  رد  هک  یلیالد 

زور ره  زا  تعاس  نیرخآ   - 10

هب بوسنم  نآ  تعاس  ره  هک  دنا  هدیمان  تعاس  کی  ار  تمـسق  ره  دوش و  یم  میـسقت  تمـسق  هدزاود  هب  زور  هک  تشاد  هّجوت  دیاب 
ياعد تسا  وا  هب  بوسنم  تعاس  هک  یماما  نآ  هب  تجاـح  ضرع  لّـسوت و  تهج  هب  و  تسا ، مالـسلا  مهیلع  قحرب  ناـماما  زا  یکی 

و دنا ، هدروآ  دنا  هدومن  فیلأت  زور  بش و  لامعا  نایب  يارب  هک  ییاه  باتک  رد  ام  راکوکین  ياملع  ار  اهاعد  نیا  دراد ، یصوصخم 
ار اعد  نیا  دراد و  صاصتخا  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  رظن -  زا  بیاغ  ياوشیپ  رـصع و  ماما  هب  رخآ  تعاس  هک  دنا  هدـش  روآدای 

ْنَم ای  ِهِفُْطِلب ، ُهَْقلَخ  ُهَسْفَن  َفَّرَع  ْنَم  ای  ِهِْعنَُـصب ، ِهِْقلَخ  ْنَع  ینَغ  ْنَم  ای  ِهِْقلَخ ، ْنَع  ِهِسْفَِنب  َدَّحَوَت  ْنَم  ای  : » دـنا هدرک  رکذ  تعاس  نآ  يارب 
َکَلَس

ص:66
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ِفَلَخلا َکِِّیلَو  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  ِِهِلئآِنب ، ْمَُهل  َفَُطلَو  ِِهنیِدـِب  ْمِْهیَلَع  َّنَم  ْنَم  ای  ِهِرْکُـش ، یلَع  ِِهتَّبَحَم  َلْهَأ  َناعَأ  ْنَم  ای  ِِهتاـضْرَم ، ِِهتَعاـط  ِلـْهَِأب 
ُعَّرَـضَتَأَو ِنَسَحلا » ِْنب  ِدَّمَُحم   » َنیِِحلاّصلا ِِهئآبآ  ِهَّیَِقبَو  َکـِلوُسَر  ِءآدـْعَأَو  َِکئآدـْعَأ  ْنِم  َکـَل  ِمِقَْتنُملا  َکِـضْرَأ  ِیف  َکـِتَّیَِقب  ِحـِلاّصلا 
ِینَکِرْدـُت ْنَأَو  اذَـکَو  اذَـک  ِیب  َلَعْفَت  ْنَأَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َْکَیلِإ  ِیتَبْغَرَو  یِِجئآوَح  ْيَدَـی  َْنَیب  ُهُمِّدَـقُأَو  ِِهب  َْکَیلِإ 

ًاِرتاسَو ًاِئلاکَو  ًادـِئاقَو  ًارِـصانَو  ًاِظفاحَو  ًاِّیلَو  َُهل  ْنُکَو  ِهَرِخآلاَو ، اْینُّدـلا  ِیف  َكَْوفَعَو  َکَتَِیفاع  ِِهب  ِینِْـسْبلَأَو  ُرَذْـحَأَو  ُفاخَأ  اّمِم  ِینَیِْجُنتَو 
َوُهَو ُهَّللا  ُمُهَکیِفْکَیَـسَف  ِمیِظَعلا ، ِِّیلَعلا  ِهَّللِاب  ّالِإ  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  َنیِمِحاّرلا ، َمَحْرَأ  ای  ًالیِوَط  اـهِیف  ُهَعِّتَُمتَو  ًاَـعْوَط  َکَـضْرَأ  ُهَنِکُْـست  یّتَح 

يِوَذَو ْمِِهتَلِِـصب ، َتْرَمَأ  َنیِذَّلا  ِماحْرَألا  ِیلوُأَو  ْمِِهتَعاِطب ، َتْرَمَأ  َنیِذَّلا  ِْرمَـألا  ِیلوُأ  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا  .ُمِیلَعلا  ُعیِمَّسلا 
ْنَأ ًاریِهْطَت  ْمُهَتْرَّهَطَو  َسْجِّرلا  ُمُْهنَع  َْتبَهْذَأ  َنیِذَّلا  ِْتیَبلا  َلْهَأَو  ْمِهِّقَح ، ِنافْرِِعب  َتْرَمَأ  َنیِذَّلا  ِیلاوَملاَو  ْمِِهتِّدَوَِمب ، َتْرَمَأ  َنیِذَّلا  َیبْرُقلا 
عنـص هب  هک  ییادـخ ]  ] يا تسا ! هناگی  شقلخ  زا  دوخ  هب  هک  نآ  يا   (1) ؛» اذَکَو اذَک  ِیب  َلَعْفَت  ْنَأَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت 
یهار هب  ار  شتعاط  لها  هک  نآ  يا  دیناسانـش ! شقلخ  هب  ار  دوخ  فطل  يور  زا  هک  نآ  يا  تسا ! زاین  یب  شناگدـیرفآ  زا  شیوخ 

داهن و ّتنم  شنید  نداتسرف  اب  اه  نآ  رب  هک  یسک  يا  دومرف ! يرای  شرکـش  رب  ار  شتبحم  لها  هک  نآ  يا  دُرب ! تسا  وا  ياضر  هک 
زا وت  يارب  مقتنم  تنیمز و  رد  وت  هدـنامزاب  حـلاص  فلخ  تا ، ّیلو  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  درک ! فطل  نانآ  هب  شا  یگدنـشخب  اـب 
هب ار  وا  میامن و  یم  يراز  وا  هب  وت  يوس  هب  و  نسحلا -  نب  دـمحم  شحلاص - ، ناردـپ  ریاـس  تا و  هداتـسرف  نانمـشد  تنانمـشد و 

يارب وت  هاگشیپ 

ص:67
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ییامن و  (1) نانچ نینچ و  نم  اب  یتسرف و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  هک  نیا  مروآ  یم  شیپ  میاه  هتـساوخ  جـیاوح و  تساوخرد 
نم رب  ترخآ  ایند و  رد  ار  تتـشذگ  تیفاـع و  هماـج  وا  ّقح  هب  یهد ، تاـجن  میوج  یم  يرود  مسرت و  یم  هچنآ  زا  یباـی و  رد  ارم 

تبغر عوط و  اب  تنیمز  رد  ار  وا  هک ) یتقو   ) ات شاب  هدـنناشوپ  هدـننک و  تیاـمح  اوشیپ و  راـی و  رادـهگن و  ّیلو و  ار  وا  یناـشوپب و 
ییاناوت شبنج و  چـیه  و  نانابرهم ! نیرت  نابرهم  يا  يزاس ، دـنم  هرهب  نیمز  رد  ار  وا  ینـالوط  یتّدـم  یهد و  [ تموکح و   ] تنوکس

اناد ياونش  وا  هک  دراد  یم  ناما  رد  ار  امش  نانمشد )  ) اه نآ  تیذا ] ّرـش و   ] زا دنوادخ  سپ  .تمظعاب  گرزب  يادخ  هب  رگم  تسین 
نادـنواشیوخ  ) مِحَر لـها  دـنوش و  تعاـطا  يا  هداد  روتـسد  هک  ترما  ناـیلاو  دـمحم ، لآ  دـمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادـخ  تـسا ،

هب يا  هدرک  مکح  هک  ربمغیپ ) ناّصاخ  ناکیدزن و  یبرقلا =(  يوذ  دـننک و  ظفح  ار  ناش  دـنویپ  مدرم )  ) يا هدومرف  رما  هک  کیدزن )
ار اه  نآ  يا و  هتخاس  رود  نانآ  زا  ار  يدـیلپ  هک  تیبلا  لـها  دوش و  هتخانـش  ناـشّقح  يا  هداد  روتـسد  هک  یناـیاقآ  و  ناـش ، تّدوم 

(2) .ینک نانچ  نینچ و  نم  ّقح  رد  یتسرف و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  هک  نیا  [ مهاوخ یم  وت  زا   ] يا هدومن  كاپ  ًالماک 

هبنش جنپ  زور   - 11

دّیـس هک  تسا  یتیاور  مالـسلاو -  هالـصلا  هیلع  نامزلا -  بحاص  نامیالوم  جرف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  هب  نآ  رد  مامتها  رب  دـهاش 
لامج  » باتک رد  سوواط  نبا 

ص:68

{. يوسوم دمحم   } نک دای  ار  دوخ  جئاوح  نانچ  نینچ و  ياج  هب  اج ، ود  نیا  رد  . 31 - 1
{. يوسوم دمحم   } نک دای  ار  دوخ  جئاوح  نانچ  نینچ و  ياج  هب  اج ، ود  نیا  رد  . 32 - 2
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 - داب شنادناخ  وا و  رب  دنوادخ  دورد  هک  ربمغیپ -  رب  ناسنا  تسا  ّبحتـسم  هک  نیا  هبنـش  جـنپ  زور  فیاظو  زا  و  هدروآ : عوبـسالا »
لآ دمحم و  رب  ایادخ  ْمْهَجَرَف ؛» ْلِّجَعَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  : » دیوگب هک  تسا  ّبحتسم  و  دتـسرفب ، تاولـص  راب  رازه 

ییوگ یم  راب  دـص  هک : تسا  يرگید  تیاور  رد  و  هدوزفا : يو  .ناسرب  رتدوز  ار  ناـشتموکح  رما  شیاـشگ  تسرف و  دورد  دـمحم 
َنِیلَّوَـألا َنِم  ِْسنِـإلاَو  ِّنِـجلا  َنـِم  ْمُهَّوُدَـع  ْکـِلْهَأَو  ْمُـهَجَرَف  ْلِّجَعَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُـهَّللَا  : » دراد رایـسب  تلیـضف  هـک 

« نیِرِخآلاَو

نیرخآ نیلّوا و  زا  سنا  ّنج و  زا  ار  ناشنانمـشد  ناسرب و  رتدوز  ار  اه  نآ  جرف  تسرف و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ ! راـب 
(1) .نادرگ كاله 

 - مالسلاو هالصلا  مهیلع  موصعم -  ناماما  ربمغیپ و  رب  اهراک  هبنـش  جنپ  زور  هدمآ : رابخا  رد  هک  نآ  تسا  بلطم  نیا  رب  دهاش  زین  و 
.دنک یم  اعد  شدوخ  ناتسود  يارب  ماما  هک : تسا  رابخا  نآ  زا  یضعب  رد  و  دوش ، یم  هضرع 

راوگرزب نآ  هب  ندرک  اعد  رد  دـنک و  راتفر  روط  نامه  شیـالوم  ناـسحا  ربارب  رد  نمؤم  صخـش  هک  تسا  هتـسیاش  سپ  میوگ : یم 
باتک ناهربلا و  ریـسفت  تاجردلا و  رئاصب  یفاک و  لوصا  رد  هک  تسا  رایـسب  ناماما  ربمغیپ و  رب  لامعا  هضرع  رابخا  دیامن و  ادـتقا 

.میدرک يراددوخ  اه  نآ  رکذ  زا  بلطم  ندش  ینالوط  میب  زا  هدمآ ،  (2) رگید ياه 

ص:69

.179 عوبسالا ، لامج  . 33 - 1
.157  / 2 ناهربلا ، ریسفت  ، 424 تاجردلا ، رئاصب  ، 219  / 1 یفاک ، . 34 - 2
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هعمج بش   - 12

هعمج بش   - 12

: دوش یم  هدافتسا  بلطم  دنچ  زا  نآ  رد  مالسلا  هیلعرَظتنم  ماما  يارب  اعد  مامتها  دیکأت و 

مکی

هک تسا  هتـسیاش  نیاربانب  درک ، میهاوخ  هراشا  اه  نآ  هب  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  هک  تهج  دنچ  زا  ترـضح  نآ  هب  هعمج  زور  صاصتخا 
.دوش اعد  بانج  نآ  يارب  نآ ، بش  رد 

مود

.تسا هدروآ  فراعملا » فئاطل   » باتک ّفلؤم  هک  یتیاور  هب  انب  دشاب ، یم  لامعا  ندش  هضرع  ِبش  هعمج ، بش 

موس

َّمُهَّللَا : » دوش هتفگ  راب  دـص  هک  تسا  نآ  هعمج  بش  لامعا  هلمج  زا  هک  هدـمآ  تیاور  هیماما  هعیـش  ربتعم  ياه  باـتک  زا  یـضعب  رد 
یسوط رفعجوبا  خیش  (1) و  نیِرِخآلاَو » َنِیلَّوَألا  َنِم  ِْسنِإلاَو  ِّنِجلا  َنِم  ْمُهَّوُدَع  ِْکلْهَأَو  ْمُهَجَرَف  ْلِّجَعَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص 

یم دورد  نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رب  و  دیوگ : هعمج  بش  فیاظو  يروآدای  ماگنه  حابصملا » رصتخم   » باتک رد  هللا  همحر 
ای راب  دـص  نیِرِخآلاَو » َنِیلَّوَألا  َنِم  ِْسنِإلاَو  ِّنِجلا  َنِم  ْمُهَّوُدَـع  ْکـِلْهَأَو  ْمُهَجَرَف  ْلِّجَعَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا  : » یتسرف

.دشاب هتشاد  ناکما  هک  ردق  نآ 

مراهچ

ّبحتـسم هعمج -  حبـص  نوچمه  هعمج -  بش  رد  هبدن  ياعد  ندناوخ  هک  هدرک  لقن  بقاثلا » مجنلا   » باتک رد  يرون  یجاح  هچنآ 
.(2) تسا

مجنپ

، دوش اعد  هعمج  بش  هک  دنراد  بیغرت  دیکأت و  شرافس و  هک  يرابخا 

ص:70

.289  / 89 راونالاراحب ، . 35 - 1
.467 بقاثلا ، مجنلا  . 36 - 2
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.دنراد تلالد  اعد  رد  ار  شیالوم  نمؤم  نتشاد  مدقم  بابحتسا  رد  هچنآ  همیمض  هب 

مشش

مالسلا هیلع  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  هدیـسر  بش  نآ  رد  تانمؤم  نینمؤم و  يارب  اعد  هب  ندرک  رما  دروم  رد  هک  یتایاور  ياوحف 
.دننک اعد  شا  هرابرد  هک  تسا  رتراوازس  نینمؤم  همه  زا 

هعمج زور   - 13

هعمج زور   - 13

رصع زامن  زا  دعب  دجسم و  هب  نتفر  ماگنه  رهظ و  ماگنه  حبص و  زامن  زا  سپ  صوصخ  هب  مومع و  روط  هب  نآ  ياه  تعاس  مامت  رد 
هچنآ رب  هاوـگ  هعمج ، زور  تعاـس  نیرخآ  رد  هعمج و  زاـمن  هـبطخ  رد  هـعمج و  زاـمن  توـنق  رد  زور و  نآ  رهظ  زاـمن  توـنق  رد  و 

: تسا هدش  دراو  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  صوصخم  تاقوا  نآ  رد  ترضح  نآ  يارب  اعد  هک  تسا  نآ  میتفگ 

حبص زامن  زا  دعب  فلا )

تـسا یفیرـش  ياعد  نآ  و  میا ، هدروآ  ار  نآ  تاعمجلا » بادآ  یف  تاّنجلا  باوبا   » باتک رد  هک  تسه  يا  ینالوط  ياعد  راحب  رد 
ًاِظفاحَو ًاِّیلَو  َکـِْقلَخ  ِیف  َکِِّیلَِول  ْنُکَو  َّمُهَّللَا  : » تسا اـه  تراـبع  نیا  نآ  زا  دـهاش  ّلـحم  ددرگ و  تموادـم  نآ  رب  تسا  راوازـس  هک 

َُهل ْلِمْکَأَو  ُهَلْمَش  َُهل  ْعَمْجاَو  َنِیثِراولا ، َهَِّمئَألا  اَهِیف  ُهَتَّیِّرُذَو  ُهَلَعْجَتَو  ًالیِوَط  اهِیف )  ) اْهنِم ُهَعِّتَُمتَو  ًاعْوَط  َکَضْرَأ  ُهَنِکُْست  یّتَح  ًارِصانَو  ًاِدئآقَو 
ٍروُدُص ِتارارَحَو  ٍهَلِغَن  ٍبُوُلق  ِتازازَح  یِفْشَیَو  یِفَتْشَیَف  َمِقَْتنَی  یّتَح  ِْهیَلَع  َْکنِم  [ َرْصَّنلا  ] َْربَّصلا ِغِْرفَأَو  ُهَنْکُر  ْتِّبَثَو  ُهَتَّیِعَر  َُهل  ِْحلْصَأَو  ُهَْرمَأ 

ِتارَسَحَو ٍهَرِغَو 
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َءآمْعَّنلا ِْهیَلَع  َتْمَْمتَأَو  َءآلآلا  ِْهیَلَع  َْتعَّسَوَو  َءآلَبلا  ِْهَیلِإ  َْتنَـسْحَأ  ْدَـق  ٍَهلوُهْجَم  ٍهَعاطَو  ٍهَعوُطْقَم  ٍماحْرَأَو  ٍهَکوُفْـسَم  ٍءآمِد  ْنِم  ٍهَحِرَت  ٍسُْفنَأ 
َهَِرئاد ْلَعْجاَو  ِِهب  َرَکَم  ْنَِمب  ْرُْکماَو  ُهَداک  ْنَم  ْدِـکَو  ُهَدارَأ  ْنَم  ْدِرَأَو  ُهَرْکِذ  ْمِهِْـسنَأَو  ِهِّوُدَـع  َلْوَه  ِهِفْکا  َّمُهَّللَا  .َُهل  َْکنِم  ِظـْفِحلا  ِنْسُح  ِیف 

.وگب هبترم  رازه  یناوت  یم  رگا  ْمْهَجَرَف » ْلِّجَعَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  : » هدمآ نآ  رخآ  رد  و  ْمِْهیَلَع » …  ِءْوَّسلا 

شاب هدوب  روای  اوشیپ و  رادهگن و  تسرپرـس و   -[ فیرـشلا هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ماما   ] تقیالخ نیب  رد  دوخ  ّیلو  يارب  و  اهلا ! راب 
نآ رد  ار  شا  هیّرذ  وا و  يزاس و  دـنم  هرهب  نآ ) رد   ) نآ زا  ار  وا  زارد  ینارود  ینادرگ و  عاطم  ياورنامرف  نیمز ، رـسارس  رب  ار  وا  ات 

زاس و مهارف  يو  يارب  ار  شتّیعر  نادرگ و  لماک  ار  شتموکح )  ) رما ياـمرف و  عمج  ار  شا  یگدـنکارپ  یهد و  رارق  ثراو  ناربهر 
هنیک بولق  ياهدرد  دـبای و  مارآ  شلد  هتفرگ و  ماقتنا  ات  زیر ، ورف  وا  رب  تدوخ  يوس  زا  يرابدرب  ربص و  نک و  راوتـسا  ار  شتکوش 
تهج زا  دهد ، نایاپ  ار  رابهودنا  ياه  ناج  ترـسح  دنادرگ و  درـس  ار  يا  هتخادگ  ياه  هنیـس  ياه  غاد  دشخب و  افـش  ار  يا  هتفرگ 
قحرب ناماما  تعاطا  بوجو  زا  يربخ  یب  لـهج و   ] هدـنام لوهجم  تعاـط  هتـسسگ و  ياهدـنویپ  هدـش و  هتخیر  قحاـنب  ياـه  نوخ 

اب يدوـمن  ماـمت  وا  رب  ار  تیاـه  تمعن  يدرتـسگ و  وا  رب  ار  شیوـخ  بهاوـم  يدـینادرگ و  وـکین  وا  رب  ار  يراـتفرگ  [ مالـسلا مهیلع 
زاس و وحم  نانمـشد )  ) نانآ هرطاخ  زا  ار  شدای  نادرگ و  رود  وا  زا  ار  نمـشد  زا  ساره  ادنوادخ ! .وا  هب  تبـسن  تیوکین  يرادهگن 

.هد رارق  ناشیا  يارب  ار  يدب  نک و  هلیح  درف  نآ  اب  دنک  یم  هلیح  وا  يارب  هک  ره  نک و  يدب  وا  اب  دهاوخ  يدب  وا  يارب  هک  نآ  ره 

مالسلا مهیلع  ناماما  رما  شیاشگ  میدروآ  ًاقباس  هک  یتایاور  تداهش  هب  میوگ : یم 
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رت شیپ  نیا  رب  هفاضا  ددرگ ، یم  ماجنا  هیلع -  هَّللا  تاولـص  ترـضح -  نآ  روهظ  جرف و  اب  طقف  دـنوادخ  يایلوا  ماـمت  جرف  هکلب  و 
«. ْمُهَجَرَف ْلِّجَعَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  : » دوش هتفگ  رهظ  زامن  حبص و  زامن  زا  دعب  زور  ره  تسا  ّبحتسم  هک  میدروآ 

رهظ لاوز  ماگنه  ب )

نییبنلا متاخ  ترضح  هک : نیا  رب  لمتـشم  میدروآ  تیاور  موس  تسیب و  تمرکم  رد  هک  تسا  یفیرـش  ثیدح  بلطم ، نیا  رب  دهاش 
.دننک یم  اعد  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  يدهم -  ترضح  مایق  رما  يارب  هعمج  لاوز  ماگنه  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  و 

دجسم هب  نتفر  ماگنه  ج )

اعد رب  لمتشم  هک  هدش  دراو  زین  هعمج  زور  نتفر  دجـسم  هب  عقوم  رد  تسا ، بحتـسم  نابرق ) رطف و   ) دیع زامن  هب  نتفر  ماگنه  هچنآ 
.دروآ میهاوخ  ار  اعد  نآ  دوخ  ياج  رد  باب  نیمه  رد  دنوادخ  تساوخ  هب  و  تسا ، مالسلا  هیلع  مئاق  ماما  يارب 

رصع زامن  زا  دعب  د )

( مالـسلا هیلع  قداص  ماما   ) هَّللا دـبع  یبا  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هَّللا  دـبع  زا  دوخ  دنـس  هب  عوبـسالا » لامج   » باتک رد 
لاـمک و اـب  سورع  نوچمه  ار  هعمج  زور  اـه  نآ  شیپاـشیپ  دـنازیگنارب و  ار  اـهزور  یلاـعت  يادـخ  دوش  تماـیق  زور  نوچ  دومرف :

یم شرـس  تشپ  اهزور  دتـسیا و  یم  تشهب  برد  رب  هاگ  نآ  دزاـس ، ثوعبم  دـنرب  لاـم  نید و  بحاـص  صخـش  يارب  هک  یلاـمج 
نانس نبا  .دیامن  یم  تعافش  هداتسرف  دورد  رایـسب  مالـسلا  مهیلعدّمحم  لآ  دّمحم و  رب  زور  نآ  رد  هک  سک  ره  يارب  سپ  دنتـسیا ،

هچ دروم  نیا  رد  مدیسرپ : دیوگ :
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؟ متسرف دورد  هنوگچ  مدیسرپ : .دشاب  رـصع  زا  دعب  راب و  دص  دومرف : تسا ؟ رتهب  هعمج  زور  تقو  مادک  رد  و  تسا ؟ رایـسب  رادقم ،
(1) .ییوگ یم  ار  نیا  هبترم  دص  ْمُهَجَرَف » ْلِّجَعَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  : » ییوگ یم  دومرف :

نب نامثع  لیلج  خیش  زا  هک  ییاعد  تیاور ، ماگنه  عوبـسالا » لامج   » باتک رد  هرـس  سدق  سوواط  نب  یلع  لجا  دّیـس  راتفگ  زین  و 
.دروآ میهاوخ  هدنیآ  شخب  رد  یلاعت  يادخ  تساوخ  هب  هک  دراد  تلالد  بلطم  نیا  رب  هدروآ ، هنع  هللا  یضر  دیعس 

هعمج زامن  رهظ و  تونق  رد  ه )

.تشذگ دراد  تلالد  بلطم  نیا  رب  هچنآ  تونق ، رد  ترضح  نآ  يارب  اعد  دیکأت  ثحب  رد 

هعمج زامن  هبطخ  رد  و )

نیا رد   (2) یفاو »  » و یفاک »  » ياه باتک  هب  .دشاب  یم  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  تیاور  نآ ، دیکأت  رب  هاوگ 
.دوش تقد  هعجارم و  هراب 

هعمج زور  تعاس  نیرخآ  ز )

هدـمآ اعد  نیا  صوصخ  هدـش  دراو  تامـس  ياـعد  زا  سپ  ناشندـناوخ  هک  اـهاعد  زا  یـضعب  رد  هک  نیا  دراد  تلـالد  ینعم  نیا  رب 
ِءآمْـسَألا َنِم  ُْهنِم  َتاف  اِمبَو  ِءآعُّدلا  اذه  ِهَمْرُِحب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  : » هدـش رکذ  اعد  نیا  نیحلاصلا » لامج   » باتک رد  هک  نانچ  تسا ،

ٍهَِیفاع ِیف  ْمُهَجَرَف  َلِّجَُعت  ْنَأَو  ٍدَّمحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم و  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َْتنَأ  ّالإ  ِِهب  ُطیُِحی  ـال  يِذَّلا  ِرِیبْدَّتلاَو  ِریِـسْفَّتلا  َنِم  ِْهیَلَع  ُلِمَتْـشَی  اـِمبَو 
، ِهَرِخآلاَو اْینُّدلا  ِیف  ْمُهَئآدْعَأ  اّنَع  ْمِِهب  َفِرْـصَتَو  وُجَْرن  ام ال  َْریَخَو  وُجَْرن  ام  َْریَخ  ْمِِهب  انَقُزْرَت  ْنَأَو  ِهَرِخآلاَو ، اْینُّدلا  ِیف  ْمُهَئآدْعَأ  َِکلُْهتَو 

َْریَخ ْمِِهب  انَقُزْرَت  ْنَأَو 
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؛» َنیِمَرْکَألا ُمَرْکَأ  َْتنَأَو  ٌریِدَـق  ْیَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ُرَذَْـحن ، ام ال  َّرَـشَو  ُرَذَْـحن  ام  َّرَـش  اّنَع  ْمِِهب  َفِرْـصَتَو  وُجَْرن  ام ال  َْریَخَو  وُجَْرن  اـم 
نآ رب  یسک  وت  زج  هک  هتفرگ  ربرد  ریبدت  ریسفت و  زا  هچنآ  هب  تشذگ و  نآ  رد  اه  مان  زا  هچنآ  هب  اعد و  نیا  تمرُح  هب  ار  وت  ایادخ !

رتدوز تیفاع  اب  ار  اه  نآ  جرف  یتسرف و  دورد  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  دمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  دـنگوس ! درادـن ، هطاحا  اه 
نیرتهب میراد و  دیما  هک  ییاهزیچ  نیرتهب  اه  نآ  تکرب )  ) هب ییامن و  باذع ) و   ) كاله ترخآ  ایند و  رد  ار  ناشنانمشد  یناسرب و 

رود ام  زا  میرادـن  میب  هچنآ  میراد و  میب  اه  نآ  زا  هک  ییاه  يدـب  اه  نآ  رطاخ  هب  ییامرف و  يزور  ام  هب  میرادـن  دـیما  هک  ییاهزیچ 
.ینامیرک نیرت  یمارگ  وت  ییاناوت و  يزیچ  ره  رب  وت  یتسرد  هب  يزاس ،

ثحب دروم  بلطم  رب  نآ  رد  و  دوش ، هدـناوخ  تامـس  ياعد  زا  سپ  هک  هدـش  دای  يرگید  ياعد  ربتعم  ياه  باـتک  زا  یـضعب  رد  و 
ْلَْعِفا َكُْریَغ  اهَنِطاب  ُمَْلعَی  الَو  اهَریِـسْفَت  ُمَْلعَی  ِیتَّلا ال  ِءآمْـسَألا  ِهِذه  ِّقَِحبَو  ِءآعُّدلا  اَذه  ِّقَِحب  َّمُهَّللَا  : » تسا نینچ  اعد  نآ  تسه ، تلالد 
ْرِفْغاَو ِْسنِإلاَو ، ِّنِجلا  َنِم  ْمِهئآدـْعَأ  َكالَهَو  ٍدِّمَُحم  ِلآ  َجَرَف  ْلِّجَعَو  یِِملاظ  ْنِم  ِیل  ْمِقَْتناَو  ُُهلْهَأ  اَنَأ  ام  ِیب  ْلَعْفَت  الَو  ُُهلْهَأ  َْتنَأ  ام  ِیب 

، ٌریِدَق ْیَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ٍءْوَس ، ِناْطیَـشَو  ٍءْوَس  ِناْسنِا  َهَنُؤَم  ِینِفْکاَو  َِکقْزِر  ِلالَح  ْنِم  َّیَلَع  ْعِّسَوَو  َرَّخَأَت  امَو  ِیْبنَذ  ْنِم  َمَّدَـقَت  ام  ِیل 
ار اه  نآ  نطاب  اه و  نآ  ریـسفت  هک  اه  مان  نیا  ّقح  هب  اعد و  نیا  ّقح  هب  مهد  یم  دـنگوس  ار  وت  ایادـخ ! َنیَِملاعلا ؛» ِّبَر    ِ ِهَّلل ُدْـمَحلاَو 
هب هدننک  متس  زا  نم  يارب  يامنم و  راتفر  نم  اب  تسا  نم  يازس  هچنآ  هب  نک و  نم  اب  ینآ  هتسیاش  وت  هچنآ  دناد ، یمن  یـسک  وت  زج 

رتدوز هچره  سنا  ّنج و  زا  ار  ناشنانمـشد  ناـسرب و  رتدوز  ار  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  [ تموکح  ] رما شیاـشگ  ریگب و  ماـقتنا  نم 
رود هانگ  نادرگ و  كاله 
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یتسار هب  هک  نادرگ  رود  نم  زا  ار  دیلپ  ناطیـش  دب و  ِمدآ  جـنر  هِد و  هعـسوت  نم  رب  ار  تلالح  يزور  شخبب و  نم  رب  ارم  کیدزن  و 
.تسا نایملاع  راگدرورپ  هک  ار  يادخ  دمح  ییاناوت و  زیچ  ره  رب  وت 

دیع ود  زور و  نیا  رد  هبدـن  ياعد  ندـناوخ  دورو  دـنک ، یم  تلالد  هعمج  زور  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  يارب  اعد  دـیکأت  رب  و 
ناماما زا  هک  يرابخا  ياه  باـتک  رد  هک  یـسک  اـسب  و  دروآ ، میهاوخ  ار  نآ  یتآ ، باـب  رد  یلاـعت  هَّللا  ءاـش  نا  هک  ناـبرق ) رطف و  )

یم تیاده  تسار  هویـش  هب  دـنوادخ  و  درآ ، تسد  هب  بلطم  نیا  يارب  يرگید  دـهاوش  دـنک ، شواک  هدـمآ  مالـسلا  مهیلع  موصعم 
.دنک

لیمکت

ندیزرو مامتها  یضتقم  هک  دراد ، باستنا  صاصتخا و  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  نامیالوم  هب  تهج  دنچ  زا  هعمج  زور  هک  نادب 
هدروآ تاعمجلا » بادآ  یف  تاّنجلا  باوبا   » باـتک رد  ار  تاـهج  نآ  اـم  تسا ، راوگرزب  نآ  يارب  ندرک  اـعد  هب  زور  نیا  رد  رتشیب 

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  هب  دَرِخ  لها  رکذت  يارب  زین  اجنیا  رد  میا ،

.زور نیا  رد  ترضح  نآ  تداعساب  تدالو  ندش  عقاو  لّوا :

.هدیدرگ لقتنم  هادف -  یحور  وا -  هب  تماما  سّدقم  ماقم  زور  نیا  رد  مود :

.دش دهاوخ  عقاو  زور  نیا  رد  بانج  نآ  ندش  راکشآ  روهظ و  موس :

.ددرگ یم  زوریپ  شنانمشد  رب  زور  نیا  رد  مراهچ :

.تسا هتفرگ  نامیپ  شا  یمارگ  ناردپ  راوگرزب و  نآ  يارب  دنوادخ  زور  نیا  رد  مجنپ :

.داد صاصتخا  مئاق  بقل  هب  ار ، ترضح  نآ  یلاعت  يادخ  هک  تسا  يزور  مشش :

يرگید هوجو  .دشاب  یم  بانج  نآ  فیرش  باقلا  هلمج  زا  هملک  نیا  متفه :
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(1) .دنک هعجارم  نآ  هب  ددرگ  علطم  اه  نآ  زا  تسا  لیام  سک  ره  هک  میا  هدروآ  باتک  نآ  رد  زین 

زورون زور   - 14

هاـگرد زا  شجرف  روهظ و  تساوخرد  مالـسلا و  هیلع  ترـضح  نآ  يارب  اـعد  اـه ، نآ  رد  هک  تسا  یتاـقوا  هلمج  زا  مه  زورون  زور 
تلالد ینعم  نیا  رب  دشاب -  یم  روکذم   (3) داعملا داز  (2) و  راحب رد  هک  سینخ -  نب  یلعم  تیاور  تسا ، هدیدرگ  دیکأت  دـنوادخ 
نـشور ار  بلطم  یلاعت  دـنوادخ  تساوخ  هب  نآ  رد  تقد  هک  دوش ، یم  هدافتـسا  تیاور  نآ  فلتخم  ياـهاج  زا  نآ  دـیکأت  و  دراد ،

.دزاس یم 

هفرع زور   - 15

ياعد زین  و  هدـش ، دای  هیداّجـس  هفیحـص  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیدـجاسلا  دّیـس  ترـضح  نیمراهچ  ماـما  ياـعد  نآ ، رب  دـهاش 
.تسا هدمآ  تیاور  داعملا » داز   » (4) و لابقا »  » ياه باتک  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  نامیالوم 

رطِف دیع  زور   - 16

ماگنه  (5) لابقا »  » باتک رد  هک  تسا  ییاعد  رد  ینعم  نیا  دورو  نآ ، رب  دهاش 
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يانثا رد  هک  ییاعد  زین  .دروآ و  میهاوخ  يدوز  هب  ار  نآ  و  تسا ، هدـش  تیاور  ناـبرق  اـی  رطف  دـیع  زاـمن  هب  نتفر  يارب  ندـش  اـیهم 
هار نیب  ياهاعد  زا  هچنآ  رد  یلـصف  هتفگ : هللا  همحر  سوواط  نبا  دیـس  .تسا  نیا  رب  هاوگ  هدـیدرگ ، تیاور  رطف  دـیع  زامن  هب  نتفر 
همه هک  يدیسرن  رگا  و  ییامن ، عورـش  ار  زامن  تعامج  ماما  اب  هک  هاگ  نآ  ات  نک ، زاغآ  اعد  نیا  اب  ار  تندش  نوریب  مینک : یم  رکذ 

ِرِظَْتنُملا َکِِّیلَو  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا  دوـمرف : هک  نیا  اـت  یِهْجَو …  ُتْهَّجَو  َکـَْیلِإ  َّمُهَّللَا  : » نک اـضق  ار  نآ  زاـمن  زا  سپ  یناوـخب  ار  اـعد 
َضْرَألا ِِهئآَقب  ِلوُِطب  ْنِّیَزَو  َلْدَـعلا  ِِهب  ْرِهْظَأَو  َرْوَجلا  ِِهب  ِْتمَأَو  َْقتَفلا  ِِهب  ُْقتْراَو  َعْدَّصلا  ِِهب  ْبَعْـشا  َّمُهَّللَا  .َکـِئآِیلْوَأ  ِجَرَِفل  ِرَظَْتنُملا  َكَْرمَأ 

يور ایادخ ! ْمُهَّشَغ ؛» …  ْنَم  یلَع  ْرِّمَدَو  ْمَُهل  َبَصَن  ْنَم  یلَع  ْمِْدمَدَو  ْمَُهلِذاخ  ْلُذْخاَو  ْمُهَرِصان  ِّوقَو  ِبْعُّرلِاب  ُهْرُْصناَو  َكِرْـصَِنب  ُهْدِّیَأَو 
دشاب یم  تناتـسود  راک  شیاشگ  جرف و  راظتنا  دروم  هتـسشن و  ترما  راظتنا  رد  هک  تدوخ  ّیلو  رب  ادنوادخ ! مدرک …  وت  يوس  هب 

هب وا  هب  ار  تلادع  ناریمب و  وا  هب  ار  متـس  نادرگ و  مهارف  وا  هب  ار  یگدنکارپ  نک و  وفر  وا  هب  ار  یگتخیـسگ  ایادخ ! تسرفب ، دورد 
رد نداتفا  ساره   ] بعُر هلیـسو  هب  ار  وا  يامرف و  شدـییأت  تا  يرای  هب  ياشخبب و  تنیز  شا  ینالوط  رمع  اب  ار  نیمز  ناسر و  روهظ 

دهاوخ ناـش  يراوخ  سک  ره  نک و  تیوقت  تسا  [ ربـمغیپ نادـناخ   ] اـه نآ  هدـننک  يراـی  هک  نآ  ره  و  هِد ، ترـصن  شنانمـشد  لد 
 … نک دوبان  دیامن  تنایخ  ناشیا  اب  هک  نآ  ره  يامرف و  كاله  دش  نانآ  اب  گنج  یپ  رد  هک  ره  نادرگ و  شراوخ 

: هک هدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نینچمه  .دراد  تلالد  بلطم  نیا  رب  زور ، نآ  رد  هبدـن  ياـعد  ندـناوخ  بابحتـسا  زین  و 
( نابرق  ) یحضا رطف و  دیع  زور  چیه 
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یم ناگدـننک  بصغ  تسد  رد  ار  دوخ  ّقح  هک  نوچ  ددرگ ، یم  دـیدجت  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  يارب  یهودـنا  هک  نیا  رگم  تسین 
(1) .دننیب

هودنا ندش  فرطرب  تهج  رد  ار  واو  دشاب ، هتشاد  رارصا  حاحلا و  شیالوم  روهظ  يارب  نمؤم  هک  تسا  هتـسیاش  نیاربانب  میوگ : یم 
.دیامن يرای  دوخ  ناماما 

( نابرق یحضا =(  زور   - 17

دیع زامن  يوس  هب  نتفر  نوریب  ماگنه  هک  ییاـعد  اـّما  .دراد و  تلـالد  مه  بلطم  نیا  رب  میتفگ ، رطف  دـیع  زور  دروم  رد  هچنآ  ماـمت 
رد دومرف : هک  هدروآ  مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  یلامث  هزمحوبا  زا  دوخ  دنس  هب  لابقا »  » باتک رد  هک  تسا  نآ  هدش ، دراو 

َّدَعَتْـساَو َّدَعَأ  ْوَأ  َأَّبَعَت  ْوَأ  ِمْوَیلا  اَذه  ِیف  َأَّیَهَت  ْنَم  َّمُهَّللَا  : » وگب سپ  نک  اعد  يوش  زامن  يارب  نتفر  نوریب  هدامآ  هاگره  دیع ، ود  هعمج و 
َكِدـْفِر َءآجَر  يِدادِْعتْـساَو  يِدادـْعِإَو  ِیتَِئیْهَتَو  یتَدافِو  َْتناک  يِدِّیَـس  ای  َْکَیلِإَف  ِِهِلفاَونَو  ِِهتَِزئآـجَو  ِهِدـْفِر  َءآـجَر  ٍقُولْخَم  یلِإ  ٍهَداـفِِول 

ِّلَصَو َِکلوُسَر  ِّیِصَوَو  َنِینمؤُملا  ِریِمَأ  یلَعَو  َکِْقلَخ  ْنِم  َِکتَرَیِخَو  َِکلوُسَرَو  َكِْدبَع  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  .َِکِلفاََونَو  َكِِزئآوَجَو 
َّمُهَّللَا .ِنامَّزلا  ِبِحاـصَو  ِنَسَحلاَو  ٍِّیلَعَو  ٍدَّمَُحمَو  ٍِّیلَعَو  یـسُومَو  ٍرَفْعَجَو  ٍدَّمَُحمَو  ٍِّیلَعَو  ِْنیَـسُحلاَو  ِنَسَحلا  َنِینِمْؤُملا  ِهَِّمئَأ  یلَع  ِّبَر  اـی 

َنِم ٍدَحَأ  َهَفاخَم  ِّقَحلا  َنِم  ْیَِشب ٍء  َیِفْخَتْسَی  یّتَح ال  َِکلوُسَر  َهَّنُسَو  َکَنیِد  ِِهب  ْرِهْظَأ  َّمُهَّللَا  .ًازیِزَع  ًارْصَن  ُهْرُْصناَو  ًاریِسَی  ًاْحتَف  َُهل  ْحَْتفا 
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َِکتَعاط یلِإ  ِهاعُّدلا  َنِم  اهِیف  اُنلَعْجَتَو  ُهَلْهَأَو ، َقافِّنلا  اَِهب  ُّلِذـُتَو  ُهَلْهَأَو  َمالْـسِإلا  اَِهب  ُّزُِعت  ٍهَمیِرَک  ٍَهلْوَد  ِیف  َْکَیلِإ  ُبَغَْرن  ّانِإ  َّمُهَّللَا  .ِْقلَخلا 
َُهل یلاعَت  َهَّللا  وُعْدَـتَو  .ُهانْغِّلَبَف  ُْهنَع  انْرُـصَق  امَو  ُهاْنفِّرَعَف  ٍّقَح  ْنِم  انْرَْکنَأ  ام  َّمُهَّللَا  .ِهَرِخآلاَو  اْینُّدـلا  َهَمارَک  اِهب  اُنقُزْرَتَو  َِکلِیبَس  یلِإ  ِهَداـقلاَو 
رد سک  ره  ایادخ  راب  ُرَّکَّذَیَف ؛» ِهِیف  َرِّکُُذت  ْنَّمِم  اْنلَعْجا  َّمُهَّللَا  اَنل ، ْبِجَتْـسا  َّمُهَّللَا  َکِمالَک : ُرِخآ  ُنوُکَیَو  َکَتَجاح  ُلَأْسَتَو  هِّودَع  یلَعَو 
يا سپ  وا ، ياه  اطع  هزیاج و  شـشخب و  دیما  هب  یقولخم  رب  دورو  يارب  درک  دعتـسم  ار  دوخ  ای  هدـش ، هدامآ  ای  اّیهم و  يزور  نینچ 

هدـنب و دـمحم  رب  ادـنوادخ ! تسا ، وت  ياه  تیانع  اه و  هزیاج  اه و  شـشخب  دـیما  هب  مراظتنا  یگدامآ و  دورو و  هّجوت و  نم ! ياقآ 
ناماما رب  راگدرورپ ! يا  و  تسرف ) دورد   ) تا هداتسرف  نیشناج  نانمؤم و  ریما  رب  زین  تسرفب و  دورد  تقلخ  زا  هدیزگرب  هداتـسرف و 

دورد  (1) مالسلا مهیلع  نامزلا  بحاص  نسح و  یلع و  دمحم و  یلع و  یسوم و  رفعج و  دمحم و  یلع و  نیـسح و  نسح و  نینمؤم 
زاس راکـشآ  ار  تلوسر  ّتنـس  نید و  وا  هب  ایادخ  راب  .نادرگ  زوریپ  تّزع  اب  ار  وا  هِد و  رارق  شیارب  یناسآ  هب  یحتف  ایادخ ! .تسرف 

یتـلود شهاوخ  تهج  رد  مینک  یم  يراز  تیوس  هب  اـم  ادـنوادخ ! .دـیامنن  ناـهنپ  قلخ  زا  يدـحا  میب  زا  ار  قح  زا  يزیچ  رگید  اـت 
توـعد زا  تلود  نآ  رد  ار  اـم  يزاـس و  راوـخ  ار  نآ  لـها  قاـفن و  نآ  هب  ینادرگ و  زیزع  ار  نآ  لـها  مالـسا و  نآ  رد  هـک  یمارگ 

.ییاـمرف يزور  اـم  هب  ار  ترخآ  اـیند و  تشادـیمارگ  نآ  هب  یهد و  رارق  تهار  تمـس  هب  ناربـهار  تتعاـط و  يوـس  هـب  ناگدـننک 
.ناسرب میا  هتشاد  روصق  نآ  زا  هچنآ  هب  ناسانشب و  ام  هب  میا  هتسنادن  قح  زا  هچنآ  ادنوادخ !

ص:80
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{. مجرتم  } میدروآ ار  كرابم  ياه  مان  ام  و  یسر » یم  مالسلا 
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هب ار  اـم  ياـعد  ایادـخ ! هک : دـشاب  نیا  تنخـس  نیرخآ  هاوخب و  ار  تتجاـح  نک و  نیرفن  شنانمـشد  رب  اـعد و  ترـضح  نآ  ياربو 
.دمآ ناشدای  هبو  دنتفرگ  رارق  يروآدای  دروم  زور  نیارد  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  ایادخ ! .ناسرب  تباجا 

( نیمز ندش  هدرتسگ   ) ضرالا وحد  زور   - 18

زور و نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  يارب  اعد  هب  مامتها  رب  لیلد  و  تسا ، هدـعقلا  يذ  هاـم  مجنپ  تسیب و  زور  نآ  و 
« داعملا داز   » و لابقا »  » ياه باتک  رد  هک  تسا  ییاعد  ناّنم ، قلاخ  دـنوادخ  هاگرد  زا  ترـضح  نآ  جرف  ندیـسر  رتدوز  تساوخرد 

یم دای  ادخ  ناگدـنب  قیوشت  يارب  هک  هدیـسر  رطاخ  هب  يا  هدـنزرا  تاکن  زور  نیا  رد  تساوخرد  نیا  يارب  .تسا و  هدـش  لقن   (1)
: مینک

نمؤم هک  یماگنه  دنادرگ و  رهاظ  ار  هیلع -  هَّللا  تاولـص   - بانج نآ  هک  هدومرف  هدعو  نآ  دننام  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يزور   - 1
لـقع و ددرگ و  یم  دـیدش  شا  هصغ  دـیدجت و  شهودـنا  دوـمنن ، روـهظ  شماـما  دیـسر و  ارف  لاـس  نیا  رد  يزور  نینچ  دـنیب  یم 

.دنراد یم  او  شجَرَف  رما  لیجعت  تساوخرد  ترضح و  نآ  يارب  ندرک  اعد  رب  ار  وا  شنامیا 

هک نمؤم  سپ  هدـمآ -  تیاور  رد  هک  ناـنچ  دوش -  یم  باجتـسم  اـعد  دـبای و  یم  شرتـسگ  تمحر  يزور  نینچ  رد  هک  نیا   - 2
، دراد یم  تسود  رتشیب  شیوخ  هریشع  نادناخ و  دالوا و  زا  ار  وا  و  دناد ، یم  رتزیزع  شناج  زا  ار  شماما 

ص:81

.236 داعملا : داز  312 ؛ لامعالا : لابقا  . 46 - 1
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.دهد یم  صاصتخا  شیالوم  هودنا  مغ و  ندش  فرطرب  هب  ار  دوخ  هناصلاخ  ياعد 

درب تذل  دیامن و  تنوکـس  دنک و  یگدنز  ات  هدینارتسگ  ار  نیمز  هک  نیا  هداد ، تمعن  وا  رب  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  يزور  نیا   - 3
نیا مامت  هک  دنادب  نوچ  دنک و  تسیز  اه  نآ  هب  دریگ و  هرهب  دزیر  یم  ورف  نآ  رب  دـیآ و  یمرب  نآ  زا  تسه و  نیمز  رد  هچنآ  زا  و 

نآ زا  هک  درامـش  یم  مزال  متح و  دوخ  رب  میداد -  هّجوت  باتک  موس  شخب  رد  هک  نانچ  دوش -  یم  ماـجنا  شیـالوم  تکرب  هب  اـه 
هّجوت ار  نیا  هاگره  و  اه ، تمعن  نیا  ماـمت  هطـساو  تسا  وا  هک  نوچ  دـهد ، ماـجنا  ار  يرازگـساپس  بتارم  اـعد  هلیـسو  هب  ترـضح 

(1) .درک دهاوخن  يراگنا  لهس  هحماسم و  اعد  رد  تشاد 

ندرک اعد  دـیدرت  یب  و  تسا ، هدـش  بیغرت  دـیکأت و  نتـشاد  نابز  رب  ار  ّلجوّزع -  وا -  رکذ  ندوب و  ادـخ  داـی  هب  زور  نیا  رد   - 4
.دشاب یم  ناونع  نیا  قیداصم  نیرتهب  زا  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  هرابرد 

اروشاع زور   - 19

مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  زا  نانـس  نب  هَّللادـبع  تیاور  هب  داـعملا » داز   » و راـحب » رازم   » و لاـبقا »  » رد هک  تسا  ییاـعد  نیا ، رب  لـیلد 
وت هداتسرف  اب  هک  ینارجاف  اراگدرورپ ! ََکلوُسَر ؛» …  اوُّقاش  َنیِذَّلا  َهَرَجَفلا  ِبِّذَع  َّمُهَّللَا  : » تسا هدمآ  اعد  نآ  لّوا  رد  و  هدیسر ،

ص:82

تاـیدام ندـینادرگ  لـماک  يارب  ار  نیمز  شناردـپ  تکرب  وا و  تکرب  هـب  دـنوادخ  دـش  زور  نـیا  هـک  یماـگنه  و  میوـگ : . 47 - 1
لیجعت زور  نیا  رد  دـیاب  نمؤم  سپ  ددرگ  یم  لماک  تایونعم  تاـیدام و  شترـضح  روهظ  هب  زور  نیا  رد  هک  ناـنچمه  دـینارتسگ 

.دهد رارق  اه  تداعـس  عاونا  هب  نازئاف  زا  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  دـنک و  تساوخرد  لاعتم -  دـنوادخ  تایانع -  بحاص  زا  ار  شروهظ 
{. يوسوم دمحم  }
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نادیهش رالاس  نامیالوم  رب  تنحم  تبیصم و  همه  نآ  يزور  نینچ  رد  هک  تسا  نیا  شّرس  و  نک …  باذع  دنتـساخرب  تفلاخم  هب 
لّجع ام -  مئاق  يالوم  هلیـسو  هب  ترـضح  نآ  رب  ناگدننک  ملظ  زا  هک  هدومرف  هدعو  ّلجوّزع -  يادخ -  هدمآ و  دراو  مالـسلا  هیلع 

اروشاع زور  رد  نمؤم  هاگره  نیاربانب  تسا ، هدـش  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  تاـیاور  رد  هک  ناـنچ  دریگ ، ماـقتنا   - فیرـشلا هجرف  هَّللا 
شا هقالع  نامیا و  هدومرف ، نییعت  ار  يا  هدنریگ  ماقتنا  وا  يارب  یلاعت  يادـخ  هک  تسناد  دروآ و  دای  هب  ار  مولظم  ماما  ياه  تبیـصم 

هجرف هَّللا  لّجع  رـصع -  ماما  ماـیق  هنامیمـص  هک  دـنازیگنا  یمرب  نتـساوخ  ار  مِقتنم  نآ  روهظ  ندرک و  اـعد  هب  ار  وا  ترـضح  نآ  هب 
شخب رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  زین  .تسا و  هدمآ  هیِلا  راشم  ياعد  رد  تساوخرد  نیا  اذل  دهاوخب ، رداق  يادخ  زا  ار  فیرشلا - 

و دناد ، یمن  ار  نآ  یـسک  یلاعت  يادخ  زج  هک  دوش  یم  لیان  یـشاداپ  هب  دـنک ، اعد  گرزب  رما  نیا  يارب  سک  ره  میتفگ : هتـشذگ 
.تسا هیلع -  همالسو  هَّللا  تاولص  دیهش -  مولظم  ماما  يارب  یهاوخنوخ  نآ 

نابعش همین  بش   - 20

ییوگاعد هب  بش  نآ  رد  نامیا  لها  هک  تسا  هتسیاش  سپ  تسا ، مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  دوعـسم  دالیم  بش  هک  اریز 
.دوش یم  باجتسم  اهاعد  بش  نیا  رد  هک  هدمآ  مه  تایاور  رد  و  دنزرو ، لاغتشا  بانج  نآ  يارب 

اهاعد همه  رب  تباجتسا  عقاوم  رد  هک  تسا  راوازس  تسا و  اهاعد  نیرت  مهم  دَرِخ  لها  دزن  اعد  نیا  هک  میدرک  نایب  ًاقباس  میوگ : یم 
بش نیا  ياهاعد  رد  نیحلاصلا » لامج   » ّفلؤم هک  نیا  میتفگ  هچنآ  دّیؤم  دنراد و  مّدقم  ار  نآ  اه  هتساوخ  و 
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ِدِّیَـس ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا  : » تسا نینچ  شزاـغآ  رـس  هک  هدروآ  يا  هدـنزرا  ياـعد  مالـسلا  هـیلع  تـجح  ترـضح  ناـمیالوم  زا 
میهاوخ ناـیب  عقاوم  همه  رد  ار  نآ  هب  ماـمتها  دروآ و  میهاوـخ  متفه  شخب  لّوا  رد  ار  اـعد  نیا  اـم  َنیِِّیبَّنلا .» …  ِمَتاـخَو    ِ َنِیلَـسْرُملا

.درک

ِهِذـه اِنتَْلَیل  ِّقحب  َّمُهَّللَا  : » تسا نینچ  شلّوا  هدـیدرگ و  دای  داـعملا » داز   » و لاـبقا »  » رد هک  تسا  ییاـعد  میتفگ ، هچنآ  رب  دـهاش  زین  و 
تمظع و یناوت  یم  تراـبع  نیا  زا  هک  هتفاـی …  دـّلوت  بش  نیا  رد  هک  نآ  بش و  نیا  ّقـح  هب  ار  وـت  ایادـخ ! راـب  اـهِدُولْوَمَو ؛» … 

نآ رد  ار  بانج  نآ  هب  ندرک  تمدـخ  درذـگب و  يربخ  یب  تلفغ و  هب  بش  نیا  رد  ترمع  ادابم  سپ  یبای ، رد  ار  بش  نیا  تیّمها 
نامیالوم شیامرف  هک  تسا  هتـسیاش  و  ییامنن ، اعد  هتفای  تیّمها  روط  نآ  بش  نیا  شتدالو  تکرب  زا  هک  یـسک  يارب  يراذگاو و 

یم كرد  ار  وا  نامز  رگا  و  ِیتایَح ؛» َماّیَأ  ُُهْتمَدََـخل  ُُهتْکَرْدَأ  َْولَو  : » هک يروایب  دای  بانج  نآ  هرابرد  ار  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 
گرزب تمعن  نآ  هنارکـش  ماـسقا  هلمج  زا  اـعد  نیا  هک  نیا  رب  هفاـضا  .مداد  یم  رارق  وا  هار  رد  ار  ما  یگدـنز  ياـهزور  ماـمت  مدرک 

 - هدـمآ تسا  لوقنم  لئاسولا  كردتـسم  رد  هک  تایاور  زا  یـضعب  رد  هک  نانچ  زین -  و  تسا ، مالـسلا  هیلع  مئاق  ماما  تدالو  ینعی 
.دوش یم  هضرع  [ مالسلا هیلع  ماما  رب   ] لامعا هک  تسا  یبش 

نابعش همین  زور   - 21

ادـتقا نابعـش  همین  زور  بش و  رد  ندرک  اعد  هک  نیا  رب  هفاضا  تسا ، قداـص  زین  اـجنیا  رد  میتفگ ، نابعـش  همین  بش  دروم  رد  هچنآ 
يارب داهن و  هدجس  هب  رس  دش ، ّدلوتم  ردام  زا  هک  یماگنه  هک  تسا ، وا  هب  نتسج  یسأت  ترضح و  نآ  هب  ندرک 

ص:84
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قّقحت ار  ما  هدعو  ادنوادخ ! ًاطِْسقَو ؛» ًالْدَع  ِیب  َضْرَألا  ِأَْلماَو  ِیتَأْطَو  ْتِّبَثَو  يِْرمَأ  ِیل  ْمِْمتَأَو  يِدْعَو  ِیل  ْزِْجنَأ  َّمُهَّللَا  : » درک اعد  رما  نیا 
.نک داد  لدع و  زا  رپ  نم  روهظ )  ) هب ار  نیمز  زاس و  راوتسا  ار  مماگ  نادرگ و  مامت  ار  ممایق )  ) رما شخب و 

ناضمر هام  مامت   - 22

يور نیمه  زا  دشاب ، یم  اهاعد  نیرتهب  مه  نیا  تسا و  ندرک  اعد  راهب  هام  نیا  هک  اریز  فیرـش ؛ هام  نآ  ياه  بش  رد  صوصخ  هب 
زا نیاربانب  تسا ، هدیسر  هام  نیا  ياه  بش  رد  حاتتفا  ياعد  هب  مامتها  رما و  دناسرب -  ار  شجرف  دنوادخ  هک  ترضح -  نآ  دوخ  زا 

.دشاب یم  ترخآ  ایند و  بلاطم  عماج  و  سیفن ، تسا  ییاعد  ًاّدج  هک  وشم  لفاغ  نآ  ندناوخ 

دنـس هب  ناضمر » رهـش  لئاضف   » باتک رد  هللا  همحر  قودـص  راوگرزب  خیـش  نیثّدـحم ، سیئر  هک  نآ  تسا ، بلطم  نیا  دـّیؤم  زین  و 
دوش هتفریذپ  ناضمر  هام  رد  کین  ياهراک  دومرف : ناضمر  هام  ياه  یبوخ  هرابرد  هک  هدروآ  مالسلا  هیلعاضر  ماما  ترضح  زا  دوخ 

هام رد  یـسک  هک  تسا  نانچ  دناوخب ، ّلجوّزع -  يادـخ -  باتک  زا  هیآ  کی  ناضمر  هام  رد  سک  ره  ددرگ ، هدـیزرمآ  اه  يدـب  و 
رد هک  نیا  زج  دـیامنن  تاقالم  ار  وا  تماـیق  زور  ددـنخب ، شنمؤم  ردارب  يور  هب  هاـم  نیا  رد  هک  ره  و  دـنک ، نآرق  متخ  رگید  ياـه 

نتـشذگ ماگنه  ار  وا  یلاعت  يادخ  دنک ، يرای  ار  ینمؤم  هام  نیا  رد  سک  ره  و  دهد ، هدژم  تشهب  هب  ار  يو  دروآ و  هدـنخ  وا  يور 
هام نیا  رد  هک  نآ  ره  و  دیزغل ، دهاوخ  نآ  رد  اهاپ  هک  يزور  دیامن  يرای  طارص  زا 

ص:85
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، دـیامن يراـی  ار  يا  هدـید  متـس  هاـم  نیا  رد  هک  ره  و  درادزاـب ، وا  زا  ار  دوخ  مشخ  تماـیق  زور  دـنوادخ  دریگ ، ورف  ار  دوـخ  مشخ 
يرای زین  باسح  لامعا و  شجنـس  ماگنه  تمایق  زور  دـیامرف و  يرای  دزرو  ینمـشد  يو  اب  ایند  رد  هک  یـسک  ره  رب  ار  وا  دـنوادخ 

.دنک شا 

ناضمر هام  رد  سک  ره  و  تسا ، [ دـنوادخ هاـگرد  هب   ] تشگزاـب هبوت و  هاـم  ترفغم و  هاـم  تمحر ، هاـم  تکرب ، هاـم  ناـضمر ؛ هاـم 
راب نیرخآ  ار  نآ  دریذپب و  امـش  زا  ار  هزور  هک  دیهاوخب  دنوادخ  زا  سپ ، دش ! دهاوخ  هدیزرمآ  یهام  هچ  رد  سپ  دوشن ، هدـیزرمآ 

نیرتهب وا  هک  درادب ، ظوفحم  شا  ینامرفان  زا  دشخب و  قیفوت  شا  يرادربنامرف  يارب  هام  نیا  رد  ار  امـش  هک  نیا  و  دـهدن ، رارق  امش 
(1) .تسا ناگدش  لاؤس 

 - فیرـشلا هجرف  هَّللا  لّجع  تجح -  ترـضح  نامیالوم  رما  شیاشگ  جرف و  لیجعت  يارب  اعد  هک  میتفگ  مجنپ  باـب  رد  میوگ : یم 
نآ هب  كرابم  هام  نیا  رد  هک  نیا  هدـش ، دـیکأت  نمؤم  ندرک  يرای  فیرـش ، تهج  نیا  رد  هک  دـشاب ، یم  کمک  يرای و  ماـسقا  زا 

.تسا ندرک  يرای  فانصا  نیرت  مامت  نیرتهب و  مالسلا  هیلع  ماما  ندرک  يرای  کش  نودب  و  ددرگ ، لمع 

دیـس مراهچ  ماما  زا  داعملا » داز   » و لابقا »  » باتک رد  هک  تسا  ییاـعد  ناـضمر ، هاـم  رد  نآ  هب  ماـمتها  زا  دـش  رکذ  هچنآ  رب  هاوگ  و 
نآ رد  و  َناضَمَر » …  ُرْهَش  اذه  َّمُهَّللَا  : » تسا نینچ  شلّوا  هک  هدمآ  تیاور  مالسلا  امهیلع  رقاب  رفعجوبا  شدنزرف  نیدباعلا و 
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ْمِْهیَلَع ْفِطْعَأ  ْمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ٍدَّمَُحم  ِءآیِـصْوَأ  ْنِم  ِطْسِقلِاب  َِمئآقلاَو  ٍدَّمَُحم  َّیِـصوَو  ٍدَّمَُحم  َهَفِیلَخ  َرُْـصنَت  ْنَأ  َکـُلَأْسَأ  : » هدـمآ
 … « َكَرْصَن

 - دمحم ءایـصوا  زا  تلادع  هب  هدننک  مایق  دمحم و  ّیـصو  دمحم و  نیـشناج  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  تسا …  ناضمر  هام  نیا  ایادـخ !
.رادب فوطعم  نانآ  رب  ار  تا  يرای  ییامن ، يرای  ار  داب -  ناشیا  وا و  رب  تیاهدورد  هک 

نب دمحم  زا  یفاک » عورف  موصلا   » باتک رد  هرـس  سدق  ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  مالـسالا  هقث  هک  یتیاور  تسا  نآ  رب  دـهاش  زین  و 
هدجـس و لاـح  رد  ناـضمر  هاـم  موس  تسیب و  بش  ار  اـعد  نیا  دـندومرف : هک  هدروآ  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  زا  دوخ  دنـس  هب  یـسیع 
، تا یگدنز  نارود  رد  دمآ  تدای  هب  هک  هاگره  یناوت و  یم  هک  ردـق  ره  زین  و  ینک ، یم  رارکت  لاح  ره  رد  نتـسشن و  نتـساخرب و 

ِهَعاّسلا ِهِذـه  ِیف  ٍنالُف  َْنب  ِنالُف  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهَّللَا  : » وگب هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  رب  دورد  یلاعت و  كرابت و  يادـخ  دـمح  زا  سپ 
ّیلو يارب  ادنوادخ !  (1) ؛» ًالیِوَط اهِیف  ُهَعِّتَُمتَو  ًاعْوَط  َکَضْرَأ  ُهَنِکُْـست  یّتَح  ًاْنیَعَو  ًادـِئآقَو  ًالِیلَدَو  ًارِـصانَو  ًاِظفاحَو  ًاِّیلَو  ٍهَعاس  ِّلُـک  ِیفَو 

هک نیا  ات  شاب ، راکددم  اوشیپ و  امنهار و  روای و  رادـهگن و  تسرپرـس و  تعاس  ره  تعاس و  نیا  رد   (2) نالف دنزرف  نالف  تدوخ 
.يزاس دنم  هرهب  نارود  نآ  رد  ینادرگ و  عاطم  ياورنامرف )  ) شیوخ نیمز  رد  ار  وا 

گرزب رما  نآ  يارب  اعد  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  فیرش  ثیدح  نیا  میوگ : یم 

ص:87

.162  / 4 یفاکلا ، . 49 - 1
یلعو هیلع  نسحلا -  نب  تجح  تفگ : دیاب  ام  نامز  رد  دـنتفگ و  یم  ار  شردـپ  مان  رـصع و  ماما  مان  نایعیـش  ینامز  ره  رد  . 50 - 2

{ مجرتم  -. } مالسلا هئابآ 

مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  يارب  اعد  ناکم  www.Ghaemiyeh.comنامز و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 140زکرم  هحفص 97 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3575/AKS BARNAMEH/#content_note_87_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3575/AKS BARNAMEH/#content_note_87_2
http://www.ghaemiyeh.com


هام رد  هک  نانچمه  رگید ، ياه  نامز  اه و  تقو  زا  تسا  رتدّکؤم  رت و  مهم  ناضمر  هام  موس  تسیب و  بش  رد  روهظ ) ندش  رتدوز  )
نآ رد  شاداپ  دـنوادخ و  هاگرد  هب  ندروآ  يور  تباجتـسا و  تاهج  هک  نیا  تهج  هب  دراد ، يرتشیب  دـیکأت  اه  هام  ریاس  زا  ناضمر 
بش رد  هک  دوش  یم  هدوشگ  ردق  نآ  تمحر  حتف و  ياهرد  دنیآ و  یم  دورف  بش  نآ  رد  حور  ناگتـشرف و  زین  و  تسا ، عمج  بش 

هام رازه  زا  هک  تسا  ردق  بش  نامه  بش ، نآ  هک  دیآ  یم  تسد  هب  تایاور  زا  یـضعب  حیرـص  زا  هکلب  دنوشن ، هدوشگ  رگید  ياه 
لـضف باتک  رداونلا ، باب  یفاـک ، لوصا   » باـتک رد  هرـس  سدـق  ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  مالـسالا  هقث  هک  ناـنچ  دـشاب ، یم  رتهب 

هام موس  تسیب و  رد  نآرق  دومرف : هک  هدروآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  نآرقلا »
رد ار  نآرق )  ) ام (2) ؛ ِرْدَقلا » ِهَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  ّانِإ  : » دومرف ّلجوّزع -  يادخ -  هک  نیا  همیمـض  هب  ثیدـح  نیا  . (1) دمآ دورف  ناضمر 

شنیب لـها  يارب  نیا  و  تسا ، ناـضمر  هاـم  موس  تسیب و  بش  ناـمه  ردـق ، بش  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  .میداتـسرف  ورف  ردـق  بش 
.تسا حضاو 

ياـملع دّیـس  فیلأـت  رامـضملا »  » باـتک زا  یطوسبم  هنوگ  هب  ار  روبزم  ياـعد  بقاـثلا » مجنلا   » باـتک رد  هللا  همحر  يرون  قـقحم  و 
نینچ اعد  تسا ، هدرک  لقن  هللا  همحر  سوواط  نب  یلع  دیـس  دـننک -  ادـتقا  وا  هب  شنیب  لها  مومع  تسا  هتـسیاش  هک  نآ  راوگرزب - 
ِیفَو ِهَعاّسلا  ِهِذـه  ِیف  ِمالَّسلاَو  ِهالَّصلا  ُلَْضفَأ  ِِهئآبآ  یلَعَو  ِْهیَلَع  ِّيِدـْهَملا  ِنَسَحلا  ِْنب  ِهَّجُحلا  َكِْرمَأـِب  ِِمئآـقلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهَّللَا  : » تسا

ًاِدئآقَو ًاِظفاحَو  ًاِّیلَو  ٍهَعاس  ِّلُک 
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َّمُهَّللَا .َنِیثِراولا  ِهَِّمئَألا  َنِم  ُهَتَّیِّرُذَو  ُهَلَعْجَتَو  ًاضْرَعَو  ًـالوُط  اـهِیف  ُهَعِّتَُمتَو  ًاـعْوَط  َکَـضْرَأ  ُهَنِکُْـست  یّتَح  ًادـیُِرم )  ) ًادِّیَؤَمَو ًـالِیلَدَو  ًارِـصانَو 
ِِهب ْرِهْظا  َّمُهَّللَا  .ِهِْریَغ  یلِإ  َْرمَألا  ِهِّجَُوت  الَو  ِهِهْجَو  یلَع  َحـْتَفلاَو  َُهل  َرْـصَّنلا  ِلَعْجاَو  ِهِدَـی  یلَعَو  َُهل  َْکنِم  َرْـصَّنلا  ِلَعْجاَو  ِِهب  ْرِـصَْتناَو  ُهْرُْـصنا 

ٍَهلْوَد ِیف  َْکَیلِإ  ُبَغْرَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  .ِْقلَخلا  َنِم  ٍدَحَأ  َهَفاخَم  ِّقَحلا  َنِم  ْیَِشب ٍء  َیِفْخَتْسَی  یّتَح ال  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َکِِّیبَن  َهَّنُـسَو  َکَنیِد 
اْینُّدـلا ِیف  اِنتآَو  َِکلِیبَس  یلِإ  ِهَداقلاَو  َِکتَعاط  یلِإ  ِهاعُّدـلا  َنِم  اهِیف  اُنلَعْجَتَو  ُهَلْهَأَو ، َقافِّنلا  اَِـهب  ُّلِذـُتَو  ُهَلْهَأَو  َمالْـسِإلا  اَِـهب  ُّزُِعت  ٍهَمیِرَک 
َهرَیِخلا َکلذ  ِیف  اَنل  ْلَعْجاَو  امِهِیف ، ُّبُِحت  ام  َعیِمَج  اّنَع  ِْضقاَو  ِْنیَراّدـلا  َْریَخ  اَنل  ْعَمْجاَو  ِراـّنلا  َباذَـع  اـِنقَو  ًهَنَـسَح  ِهَرِخـآلا  ِیفَو  ًهَنَـسَح 

ُدیِزَی َكُؤآطَعَو  هِْکُلم  ْنِم  ُصُْقنَی  ٍْطعُم  َّلُک  َّنِإَف  َءاَلَملا ، َكِدَـیَو  َِکلْـضَف  ْنِم  انْدِزَو  َنیَِملاعلا  َّبَر  َنیِمآ  ٍهَِیفاـع  ِیف  َکِّنَمَو  َکـِتَمْحَِرب 
رد داب -  مالـس  دورد و  نیرتهب  شناردپ  رب  وا و  رب  هک  يدهم -  نسحلا  نب  تجح  ترما  هب  مئاق  ّیلو  يارب  ادـنوادخ ! َکِْکُلم ؛» ِیف 

رسارس رب  هک  نیا  ات  شاب  ناهاوخ ) ای   ) هدننک دییأت  امنهار و  روای و  اوشیپ و  نابهگن و  تسرپرـس و  اه  تعاس  همه  رد  تعاس و  نیا 
.یهد رارق  ثراو  ِناماما  زا  ار  شنادـنزرف  وا و  ییامن و  شرادروخرب  یتیگ  نارک  ات  نارک  زا  يزاـس و  شعاـطم  ياورناـمرف  تنیمز 
مهارف وا  تسد  هب  وا و  يارب  ار  دوخ  ترـصن  شخب و  قّقحت  شیوخ  [ نید  ] يارب ار  يزوریپ  وا  هلیـسو  هب  هدومن ، يراـی  ار  وا  ایادـخ !

! ادـنوادخ .زاـسم  هجوتم  وا  ریغ  هب  ار  تموکح )  ) رما ياـشگب و  وا  يور  هب  ار  يزوریپ  حـتف و  هِد و  صاـصتخا  وا  هب  ار  يراـی  روآ و 
زا يدـحا  میب  زا  ار  قح  زا  يزیچ  ات  نک ، راکـشآ  وا  هب  ار  داـب -  شنادـناخ  وا و  رب  تمالـس  دورد و  هک  تربمغیپ -  ّتنـس  تنید و 

ار نآ  لها  مالسا و  هک  یمارگ ، یتلود  تهج  هب  منک  یم  يراز  وت  هاگرد  هب  نم  ایادخ ! .درادن  یفخم  قلخ 
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رد هداد و  رارق  تتعاط  يوس  هب  ناگدـننک  توعد  زا  تلود  نآ  رد  ار  ام  و  ینادرگ ، راوخ  ار  نآ  لـها  قاـفن و  یهد و  تزع  نآ  هب 
شتآ باذـع  زا  ار  ام  يامرف و  تیاـنع  اـم  هب  يا  هنـسح  ترخآ  رد  يا و  هنـسح  اـیند  رد  يراد و  روظنم  تهار  هب  ناـیامنهار  راـمش 

نامیارب ار  نآ  رایتخا  هد و  رارق  ام  يارب  يراد  تسود  اه  نآ  رد  هچنآ  مامت  زاـس و  مهارف  اـم  يارب  ار  ترخآ  اـیند و  ریخ  رادـهگن و 
و  ] يازفیب ام  رب  تتمعن  لضف و  زا  و  نایملاع ! راـگدرورپ  يا  ياـمرف ، تباـجا  تیفاـع  اـب  تدوخ و  ّتنم  تمحر و  هب  رادـب  ظوفحم 

.دیازفا یم  تکلم  رد  وت  ياطع  یلو  دوش ، یم  هتساک  شا  ییاراد  زا  يا  هدنشخب  ره  هک  نک ، رپ  [ ار نام  هنامیپ 

ناضمر هام  مشش  بش   - 23

َْکَیلِإَو ُدْـمَحلا  َکـَل  َّمُهَّللَا  : » تسا نیا  اـعد  دـیآ ، یم  تسد  هب  هدـش  لـقن  هرق  یبا  نـب  دـمحم  باـتک  زا  لاـبقا »  » رد هـک  ییاـعد  زا 
ِالب ُءآشَت  ْنَم  یِطُْعتَو  ٍهََبلاغُم ، ِالب  ُءآشَت  ام  ُلَعْفَت  ِنیِّدلا  َمْوَی  ُناّیَّدلاَو  ُِقلاخلا  ُّبَّرلاَو  ُِمئآّدلا  ُرِخآلاو  ُمیِدَقلا  ُدِحاولا  َْتنَأ  َّمُهَّللَا  یکَتْشُملا 

، ُماُرت ِیتَّلا ال  ِهَّزِعلاَو  ِمارْکِإلاَو  ِلالَجلا  اَذ  ای  َُکلَأْسَأ  ٍقَبَط ، ْنَع  ًاقَبَط  َنُوبَکْرَیَو  ِساّنلا  َْنَیب  َماّیَألا  ُلِوادـُتَو  ٍْملُظ ، ِالب  ُءآشَت  اـم  ُعَنْمَتَو  ٍّنَم ،
َلَبْقَتَو ْمِهِجَرَِفب  انَجَرَفَو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َجَرَف  َلِّجَُعت  ْنَأَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  ُنمْحَر ، ای  َُکلَأْسَأَو  ُهَّللَا ، ای  َُکلَأْسَأَو 

، ِهَمْعِّنلا ِمامَِتبَف  َتْمَـصَع  َْتنَأ  ْنإَو  ِهَّجُحلا  َدْعَبَف  َْتلَذَخ  َْتنَأ  ْنِإ  ُرَذْحَأ ، ام  ِّرَـش  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأَو  َْکنِم  وُجْرَأ  ام  َْریَخ  َُکلَأْسَأَو  یِمْوَص ،
َنیِراّبَجلا َرِیبُم  ای  ُمالَّسلا ، ِِهلآَو  ِْهیَلَع  َکَِّیبَن  اهِیف  َتْرَـصَن  ِیتَّلا  َنِطاوَملاَو  ٍرَْبیَخَو  ٍرْدـَب  َمْوَی  ُهَدِّیَُؤمَو  ُهَبِحاصَو  ٍْنیَنُح  َمْوَی  ٍدَّمَُحم  َبحاص  ای 

سی ِّقَِحب  َْکیَلَع  ُمِْسقُأَو  َُکلَأْسَأ  َنیِِّیبَّنلا ! َمِصاع  ایَو 
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ْنَأَو اـیاطَخلاَو  ِبُونُّذـلا  ِنَع  ِینَرِـصُْحت  ْنَأَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  ِمـیِظَعلا  ِنآْرُقلا  ِِریاـسَو  هـط  ِّقَِـحبَو  ِمـیِکَحلا  ِنآْرُقلاو 
ِیل ُدِجَأ  ِیئآدْعَأ ال  ِروُُحن  ِیف  َِکب  ُءَرْدَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  .ِیتَّلِخ  یلَع  ِِهب  َّدُسَتَو  یِـشْأَج  یلَع  ِِهب  ُُطبْرَت  ًادِییأَت  ِمیِظَعلا  ِرْهَّشلا  اَذـه  ِیف  ِینَدـیِزَت 
دمح اراـگدرورپ !  (1) ؛» ُلـیِکَولا َمِْعنَو  ِیبْـسَح  َْتنَأ  ِیل  َْتبَتَک  اـم  ّـالإ  یُنبیُِـصی  ـال  َْتئِـش  اـم  ِیب  ْعَنْـصاَف  َْکیَدَـی  َْنَیب  اـَنَأ  اـه  ، َكَْریَغ

ازج هدـننیرفآ و  راـگدرورپ  و  یتـسه ، مئاد  ِرخآ  میدـق و  ياـتکی  وت  ایادـخ ! .میروآ  یم  تیاکـش  وت  هب  اـهنت  تسا و  وت  صوصخم 
یهاوخ هک  ره  هب  یهد و  یم  ماجنا  ارچ  نوچ و  یب  یهاوخ  هچنآ  [ يراذـگماو ّرـش  ریخ و  زا  ار  یلمع  چـیه  هک   ] یتمایق زور  هدـنهد 

نآ ینادرگیم و  مدرم  نیب  ار  راگزور  ینک و  یم  عنم  یشاب  هدرک  متـس  هک  نیا  نودب  یهاوخ  یم  ار  هچ  ره  یـشخبیم و  ّتنم  نودب 
شیارب يا  هدـنیوج  هک  یتّزع  تمارک و  لـالج و  بحاـص  يا  مهاوخ  یم  وـت  زا  .دـنبای  یم  نوگاـنوگ  لاوـحا  رگیدـکی  یپ  رد  اـه 

دورد مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  دـمحمرب و  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نابرهم ! يا  مهاوخ  یم  وت  زا  و  هَّللا ! يا  مهاوخ  یم  وت  زا  و  تسین !
ار ما  هزور  ییاـمرف و  لـیجعت  ناـنآ  جرف  اـب  ار  اـم  رما  شیاـشگ  یناـسر و  رتدوز  ار  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  جرف  هک  نیا  یتسرف و 

رگا .مرذح  رب  نآ  زا  هک  يزیچ  نیرتدـب  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  .مراودـیما و  وت  زا  هک  ار  يزیچ  نیرتهب  مراد  تلأسم  وت  زا  .يریذـپب و 
روای يا  .دـشاب  یم  تمعن  ندومن  مامت  تهج  هب  سپ  ییامرف ، ظفح  رگا  و  تسا ، لیلد  تّجح و  ندومن  اـپرب  زا  سپ  ینک ، راوخ  وت 

يراـی ار  تربمغیپ  اـه  نآ  رد  هک  ییاـهاج  ربیخ و  ردـب و  زور  رد  شا  هدـننک  دـییأت  رواـی و  نینُح و  زور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم 
مهاوخ یم  وت  زا  و  ناربمغیپ ! هدننک  ظفح  يا  نارگمتس و  هدننک  دوبان  يا  داب -  مالس  وا  ِلآ  وا و  رب  يدرک - 
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مالـسلا مهیلعدـمحم  لآ  دـمحمرب و  هک  نیا  میظع ، نآرق  [ تاـیآ  ] ریاـس هط و  قح  هبو  میکح ، نآرق  سی و  ّقح  هب  دـنگوس  ار  وت  و 
مارآ ار  مبارطـضا  نآ  هب  هک  ییازفیب  نم  هب  يرتشیب  دییأت  گرزب  هام  نیا  رد  يراد و  نوصم  اهاطخ  ناهانگ و  زا  ارم  یتسرف و  دورد 
.مبای یمن  وت  زج  مدوخ  يارب  منز ، یم  منانمـشد  يولگ  رب  وت  تردـق ]  ] هب نم  ادـنوادخ ! .ییاـمن  ناربج  ار  میاـه  یتساـک  يزاـس و 

يا و هدنـسب  ارم  وت  دـسرن ، نم  هب  يا  هتـشون  نم  رب  وت  هچنآ  زج  هک  نک ، نم  اـب  یهاوخ  یم  هچنآ  سپ  وـت ، هاگـشیپ  رد  منم  کـنیا 
.یتسه لیکو  نیرتهب 

ناضمر هام  متشه  زور   - 24

ُدِمَتْعَأ ًالَمَع  ِیلامْعَأ  ْنِم  ُدِجَأ  یِّنِإ ال  َّمُهَّللَا  : » تسا نیا  اعد  دـیآ و  یم  تسد  هب  هدـش  تیاور  لابقا »  » رد هک  ییاعد  زا  نآ  هب  مامتها 
یِّنِإ َّمُهَّللَا  .َنیِعَمْجَأ  ْمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  َنِیبِّیَّطلا  َکـِلوُسَر  ِلآَو  َکـِلوُسَر  ِهَیـالِوَو  َکـِتَیالِو  ْنِم  َلَْـضفَأ  َکـَْیلِإ  ِِهب  ُبَّرَقَتَأَو  ِهـْیَلَع 

َنِیبَّرَقُملا َنِمَو  ِهَرِخآلاَو  اْینّدـلا  ِیف  ًاهیِجَو  ْمِِهبَو  َِکب  یِهلِإ  ای  َكَدـْنِع  ِیْنلَعْجاَف  َْکَیلِإ  ْمِِهب  ُهَّجَوَتَأَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَحُِمب  َْکَیلِإ  ُبَّرَقَتَأ 
ِلْهَأَو َِکئآِیلْوَأ  َعَم  َكِراد  ِیف  ِمُّعَنَّتلاَو  َِکناوْضِر  ْنِم  َلَْضفَأ  َهَمارَک  َالَو  َهَفُْحت  ُهَّنِإَف ال  ًهَمارَکَو  ًهَفُْحت  َکـْنِم  َِکلذـِب  ُتیِـضَر  ْدَـق  یِّنِإَـف 

ًاِبئآخ ِینَّدُرَت  الَو  ُعیِـضَت  ِیّتلا ال  َکِِعیآدَو  ِیف  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللَا  .َکـِتَیالِو  ِلـْهَأ  ِهَْرمُز  ِیف  ِینْرُـشْحاَو  َکـِتَیالِِوب  ِیْنمِرْکَأ  َّمُهَّللَا  .َکـِتَعاط 
َجَرَفَو ْمُهَعَم  یِجِرَفَو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َجَرَف  َلِّجَُعتَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َکـُلَأْسَأَو  َکـْیَلَع ، ُهَّقَح  َْتبَجْوَأ  ْنَم  ِّقَـحَو  َکِّقَِحب 

میاهراک زا  نم  ایادخ !  (1) ؛» َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب  ٍهَنِمُْؤمَو  ٍنِمُْؤم  ِّلُک 
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تا هداتـسرف  يوریپ ) یتسود و   ) تیالو وت و  ِتیالو  زا  هک  مباـی  یمن  میوج ، بّرقت  وت  يوس  هب  نآ  هب  منک و  هیکت  نآ  رب  هک  یلمع 
مهیلعدـمحم لآ  دـمحم و  هب  وت  هاگرد  هب  نم  ایادـخ ! .دـشاب  رتهب  داب -  نانآ  وا و  رب  وت  دورد  هک  تا -  هداتـسرف  كاـپ  نادـناخ  و 

، اه نآ  ّقح  هب  تدوخ و  ّقح  هب  نم ! يادخ  يا  دوخ ، دزن  ارم  سپ  مروآ ، یم  يور  وت  يوس  هب  اه  نآ  هب  میوج و  یم  بّرقت  مالـسلا 
هیده وت  زا  ار  نآ  هک  ما  یضار  نم  یتسرد  هب  هک  روآ ، رامـش  هب  تهاگرد  ناکیدزن  زا  هد و  رارق  تلزنم  ردق و  اب  ترخآ  ایند و  رد 
يارـس رد  اـه  تمعن  زا  يرادروخرب  وت و  يدونـشخ  اـضر و  زا  رتهب  یتشاد  یمارگ  هفحت و  چـیه  هک  نوچ  مریگب ، یتشاد  یمارگ  و 
.نادرگ روشحم  تتیالو  لها  رامش  رد  رادب و  یمارگ  شیوخ  تیالو  هب  ارم  ادنوادخ ! .تسین  تتعاطا  لها  ناتـسود و  اب  وت  يدبا ] ]

شّقح هک  نآ  ره  ّقح  تدوخ و  ّقح  هب  نادرگم ، رب  دیماان  ارم  هد و  رارق  دنوش  یمن  مگ  هک  تدوخ  ياه  هدرپس  نیب  رد  ارم  ایادـخ !
مهیلعدمحم لآ  جرف  یتسرف و  دورد  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  دـمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  و  يا ، هتـسناد  بجاو  تدوخ  رب  ار 

ینابرهم هب  يروایب ، رتدوز  ار  هنمؤم  نمؤم و  ره  جرف  زین  و  ییامرف ، لیجعت  اه  نآ  اب  ارم  راـک  شیاـشگ  یناـسرب و  رتدوز  ار  مالـسلا 
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تا 

ناضمر هام  مهدزاود  بش   - 25

یَهَْتنُمَو َکِـشْرَع  ْنِم  ِّزِعلا  ِدـِقاعَِمب  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  : » هک هدـش  داـی  روبزم  باـتک  رد  هک  تسا  ییاـعد  نآ ، هب  ماـمتها  رب  دـهاش  و 
یلَع َیِّلَُـصت  ْنَأ  ُدَْـفنَت  الَو  ُدـِیبَت  َکَّنِإَف ال  ٌرِجاف  الَو  َُّرب  َّنُهُزِواُجی  ِیتَّلا ال  ِهَّمآـّتلا  َکـِتاِملَکَو  ِمَظْعَـألا  َکِمْـسِابَو  َکـِباتِک ، ْنِم  ِهَمْحَّرلا 

َناضَمَر ِرْهَش  َمایِص  ِتانِمْؤُُملاَو  َنِینِمْؤُملا  ِعیِمَج  ْنِمَو  یِّنِم  ْلَّبَقَتَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم 
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ِْهیَلَع َکِِّیبَن  َضْوَح  ًاّرآد و  ِیقْزِر  ًاّرآس و  ِیلَمَعَو  ًاّرآب  ِیْبلَق  لَعجاَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  .ِراّنلا  َنِم  اَنباقِر  َّکُفَتَو  ُهَماـِیقَو 
هب منک  یم  تساوخرد  وت  زا  نم  ایادخ !  (1) ؛» َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  ٍهَِیفاع  ِیف  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َجَرَف  َلِّجَُعت  َوًاّرَقَتْـسُم  ًارارَق و  ِیل  ُمـالَّسلا  ِِهلآ  و 
زا يدـب  کین و  چـیه  هک  تا  هتفای  مامت  تاملک  و  وت ، مظعا  مسا  هب  و  وت ، باتک  زا  تمحر  جوا  و  وت ، شرع  زا  تّزع  ياـه  هاـگیاپ 

دورد مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  دـمحم و  رب  هک  نیا  دـشاب ، یمن  یناـیاپ  یتـسین و  ار  وت  یتـسرد  هب  هک  تسین ، نوریب  اـه  نآ  هزوـح 
خزود شتآ  زا  ار  ام  يریذـپب و  ار  نآ  ياـه  يراد  هدـنز  بش  ناـضمر و  هاـم  هزور  ناـمیااب  ناـنز  نادرم و  ماـمت  نم و  زا  یتسرف و 
هتسویپ ار  ما  يزور  هدننک و  دونشخ  ار  مراک  کین و  ارم  لد  تسرف و  دورد  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  دمحم و  رب  ادنوادخ ! .یناهرب 

ياـمرف و ّرقتـسم  ارم  نآ  راـنک  رد  زاـس و  نم  هاـگرارق  ار  داـب -  مالـس  شنادـناخ  وا و  رب  هک  تربـمغیپ -  ضوـح  نادرگ و  خارف  و 
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ناسرب ، رتدوز  تیفاع  اب  ار  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  رما  شیاشگ 

ناضمر هام  مهدزیس  زور   - 26

ِریِمَأ ِهَیـالِوَو  َمَّلَـسَو ، ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َکِِّیبـَن  ٍدَّمَُحم  ِهَیـالِوَو  َکـِتَیالِوَو ، َکـِتَعاِطب  َکـُنیِدُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  : » تسا نـینچ  نآ  ياـعد 
ِِّیلَع ِهَیالِِوب  ِّبَر  ای  َُکنیِدُأَو  َِکتَّنَج ، ِلْهَأ  ِبابَش  ْيَدِّیَسَو  َکِِّیبَن  ْیَْطبِس  ِْنیَسُحلاَو  ِنَسَحلا  ِهَیالِوَو  َکِّیبَن ، ِبِیبَح  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  َنِینِمْؤُملا 

ِْنب ِنَسَحلاَو  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَعَو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحمَو  یـسُوم  ِْنب  ِِّیلَعَو  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُومَو  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَجَو  ٍِّیلَع  ِنـْب  ِدَّمَُحمَو  ِْنیَـسُحلا  ِنـْب 
َيالْوَمَو يِدِّیَسَو  ٍِّیلَع 
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َْتلَْزنَأ ام  ینْعَم   ] یلَع ٍرِّبَکَتُم ]  ] ٍِربْکَتْسُم الَو  ٍرِْکنُم  َْریَغ  ًایِضار  ْمُهَْتلَّضَف  اِمب  ِمِیلْسَّتلِابَو  ْمِِهتَیالِوَو  ْمِِهتَعاِطب  ِّبَر  ای  َُکنیِدُأ  ِنامَّزلا ، ِبِحاص 
ِرِّبَعُملاَو َِکتَمْرُِحل  ِمِّظَعُملاَو  َکِطْسِِقب  ِِمئآقلاَو  َِکناِسلَو  َِکتَفِیلَخَو  َکِِّیلَو  ْنَع  ْعَفْداَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  .َِکباتِک  ِیف 

ِدِهَتْجُملاَو َِکلِیبَس  ِیف  ِدِهاجُملاَو  َکِْقلَخ  یلَع  َِکتَّجُحَو  َكِدابِع  ِدِهاشَو  ِهَعِماّسلا  َِکنُذُأَو  ِهَرِظاّنلا  َِکْنیَعَو  َکِمْکُِحب  ِقِطاّنلاَو  َْکنَع 
ِِهب ُْقتْراَو  انَعْدَص  ِِهب  ْبَعِْـشا  ِهَرِخآلاَو ، اْینُّدلا  ِیف  ِِهب  َنوُرِـصَْتنَیَو  ُهَنوُرُْـصنَی  َنیِذَّلا  َنِم  يِدـْلُوَو  ادـَلَو  امَو  َّيَدـِلاوَو  ِیْنلَعْجاَو  َِکتَعاط  ِیف 
وت نم  اهلا ! راب   (1) ؛» ًاراّیَد ْمُْهنِم  ِضْرَألا  یَلَع  َعَدَت  یّتَح ال  َِهلالَّضلا  َسوُؤُر  ْمِْصقاَو  َُهل  َبَصَن  ْنَِمب  ْمِدـْمَدَو  َرْوَجلا  ِِهب  ِْتمَأ  َّمُهَّللَا  .انَْقتَف 

تسود مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تیالو  و  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  تربمایپ  دمحم  تیالو  تتیالو و  تتعاطا و  اب  منک  یم  يرادنید  ار 
هب راگدرورپ ! يا  منک  یم  يرادنید  ار  وت  و  تتشهب ، لها  ناناوج  رورس  ود  تربمایپ و  هداون  ود  نیـسح  نسح و  تیالو  و  تربمایپ ،
نب یلع  یلع و  نب  دـمحم  یـسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  دـمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دـمحم  نیـسحلا و  نـب  یلع  تیـالو 

تیالو تعاطا و  هب  راگدرورپ ! يا  منک  یم  تا  يرادنید  مالسلا –  مهیلع  نامزلا -  بحاص  میالوم  اقآ و  یلع و  نب  نسح  دمحم و 
رد هک  هنوگ  نامه  هب  مزرو ، ربکت  ای  مشاب  رکنم  هک  نیا  نودـب  يدونـشخ  اب  يا ، هداد  يرترب  ار  نانآ  هچنآ  هب  ندوب  میلـست  ناشیا و 

هتـساخاپب تیایوگ و  نابز  هفیلخ و  ّیلو و  زا  تسرف و  دورد  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  دـمحم و  رب  اهلا ! راب  .يا  هدومرف  لزان  تباتک 
هدنونـش شوگ  هدننیب و  مشچ  وت و  مکح  هدنیوگ  وت و  يوس  زا  هدننک  وگزاب  تتمرح و  هدـننک  میظعت  تا و  يرگداد  [ يارجا يارب  ]

وت تّجح  تناگدنب و  هاوگ  وت و 
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اب هد و  رارق  شیوخ  یندـشان  مگ  ِتناما  رد  ار  وا  نک و  عفد  ار  الب  هنوگ  ره  تتعاط ، رد  رگـشالت  تهار و  رد  رگداهج  تقلخ و  رب 
زا ار  منادنزرف  دـنا و  هدرک  دـلوتم  هچنآ  منیدـلاو و  ارم و  نک و  تیامح  وا  زا  هدومن و  يرای  ار  وا  يامرف و  دـییأت  تزوریپ  نایهاپس 

ییادج روآ و  مهارف  وا  هب  ار  نام  یگدـنکارپ  ترخآ ، ایند و  رد  دـنریگ  یم  يرای  وا  هب  دـننک و  یم  يرای  ار  وا  هک  هد  رارق  یناسک 
ار یهارمگ  نارـس  زاس و  شدوبان  دزیتسب  وا  اب  سک  ره  ناریمب و  ار  متـس  وا  روهظ )  ) هب ادـخ ! يا  .نادرگ  مجـسنم  وا  هب  ار  ام  ياـه 

.يراذگن ياج  هب  نیمز  يور  ار  اه  نآ  زا  يدحا  هک  نیا  ات  نکشب ، تشپ 

ناضمر هام  مهدزون  بش  مهدجیه و  زور   - 27

يرای لاح  ره  رد  دـنوادخ  و  دـیآ ، یم  تسد  هب  لابقا »  » رد لوقنم  هدـش  دراو  ياهاعد  هظحالم  زا  عقاوم ، نآ  رد  اعد  نیا  هب  ماـمتها 
.تسا هدننک 

ناضمر هام  مکی  تسیب و  زور   - 28

، دوخ دنـس  هب  لابقا »  » باتک رد  سوواط  نب  یلع  لجا  دیـس  هچنآ  دنک  یم  تلالد  ینعم  نیا  رب  و  حبـص ؛ زامن  ماجنا  زا  سپ  هژیو  هب 
، مدش دراو  مالسلا ) هیلع  قداص  ماما   ) هَّللا دبع  یبا  ترـضح  رب  ناضمر  هام  مکی  تسیب و  بش  تفگ : هک  هدروآ  نامثع  نب  دامح  زا 
: دومرف سپـس  تساوخ  يریـصح  سپ  موـش ! تیادـف  يرآ ، مدرک : ضرع  يا ؟ هدرک  لـسغ  داّـمح ! يا  دوـمرف : نم  هب  ترـضح  نآ 

، مدرازگیم زامن  شرانک  رد  نم  دناوخ و  یم  زامن  هتسویپ  .رازگب و  زامن  ایب و  نم  کیدزن 
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هدـیپس هک  نیا  ات  متفگ  یم  نیمآ  شیاعد  رب  نم  تخادرپ و  ندرک  اعد  هب  هاگ  نآ  میتفای ، تغارف  ناـم  ياـهزامن  همه  زا  هک  نیا  اـت 
میتفرگ و رارق  شرس  تشپ  ام  داتسیا و  ولج  دناوخارف ، ار  دوخ  نامالغ  زا  یضعب  تفگ و  هماقا  ناذا و  بانج  نآ  سپ  دیسر ، ارف  مد 

هروس باتکلا و  هحتاـف  هروس  مود  تعکر  رد  و  ردـق ، هروس  باـتکلا و  هحتاـف  هروس  لّوا  تعکر  رد  دروآ ، ياـج  هب  ار  حبـص  زاـمن 
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  میتفای و  تغارف  یلاعت  يادخ  يانث  سیدقت و  دیمحت و  حیبست و  زا  نوچ  .درک و  تئارق  ار  دیحوت 

، داتفا هدجـس  هب  ترـضح  نآ  میدرک ، اعد  نیرخآ  نیلّوا و  تاملـسم  نیملـسم و  تانمؤم و  نینمؤم و  ماـمت  يارب  میداتـسرف و  دورد 
ال ِراْصبَألاَو ، ِبُولُقلا  َبِّلَقُم  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ال  : » تفگ یم  هک  مدینش  سپس  مدینش ، یمن  وا  زا  يزیچ  ندیـشک  سفن  زج  ینالوط  یتعاس 

ْنَم َثِعاب  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  .ٌء ال  ْیَـش  َکِْکُلم  ْنِم  ُصُْقنَی  ِْقلَخلا ال  َئِدـْبُم  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ال  ْمِْهَیلِإ ، َکِیف  ٍهَجاح  ِالب  ِْقلَخلا  َِقلاـخ  َْتنَأ  اـّلِإ  َهلِإ 
، ءاّمَّصلا ِهَرْخَّصلا  ِیف  ِءآملا  َيِرُْجم  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ال  ِهَِربابَجلا ، َراّبَجَو  ِنیِّدـلا  َناّیَد  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ال  ِرُومُألا ، َرِّبَدـُم  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ال  ِرُوبُقلا ، ِیف 
ال ُباحَّسلا ، ُُهلِمْحَت  امَو  ِرْطَقلا  ِدَدَع  یِـصُْحم  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ال  ِرامِّثلا ، ِمْعَط  َنِّوَکُم  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ال  ِتابَّنلا ، ِیف  ِءآملا  َيِرُْجم  َْتنَأ  ّالإ  َهلِإ  ال 

َْتنَأ ّالِإ  َهلِإ  ال  ٍِسبایَو ، ٍبْطَر  ْنِم  ِراِحبلا  ِیف  ام  یِـصُْحم  َْتنَأ  اـّلِإ  َهلِإ  ـال  ِءآوَهلا ، ِیف  ُحاـیِّرلا  ِِهب  يِرْجَت  اـم  ِدَدَـع  یِـصُْحم  َْتنَأ  اـّلِإ  َهلِإ 
ِْملِع ِیف  ِِهب  َتَْرثْأَتْسا  ِوَأ  َکَسْفَن ، ِِهب  َْتیَّمَـس  يِذَّلا  َكاّمَـس  ٍمْسا  ِّلُِکب  َُکلَأْسَأ  يرَّثلا  ِقابْطَأ  ِیفَو  ِراِحبلا  ِتاُملُظ  ِیف  ُّبُدَی  ام  یِـصُْحم 
ِِهْتَیب ِلـْهَأَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َکِّقَِحب  َکـُلَأْسَأَو  َْتیَطْعَأ ، ِِهب  َْتِلئُـس  اَذِإَو  َتـْبَجَأ  ِهـِب  َتـیِعُد  اذِإ  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسَأَو  َكَدـْنِع  ِبـْیَغلا 

َُکتاکََربَو ْمِْهیَلَع  َُکتاوَلَص 
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َکِجارِسَو َِکنْذِِإب  َْکَیلِإ  یِعاّدلا  َِکلوُسَرَو  َكِْدبَع  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َکَلْـضَف  ِِهب  ْمُهَْتَلنَأَو  َکِسْفَن  یلَع  ُهَْتبَجْوَأ  يِذَّلا  ُمِهِّقَِحبَو 
َمِیلَألا انَرَْذنَأَو  َِکباَوث  ِلیِزَِجب  انَرَّشَبَف  َنُونِمْؤُملا  ِِهب  َءآضَتِْسا  ًارُونَو  َنیَِملاْعِلل  ًهَمْحَر  ُهَْتلَعَجَو  َِکئآمَسَو  َکِضْرَأ  ِیف  َكِدابِع  َْنَیب  ِعِطاّسلا 

ای َُکلَأْسَأ  ِمِیلَألا ، ِباذَعلا  اوُِقئاذ  ُهُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َّنَأ  ُدَهْـشَأَو  َنِیلَـسْرُملا ، َقَّدَصَو  ِّقَحلا  ِْدنِع  ْنِم  ِّقَحلِاب  َءآج  ْدَق  ُهَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َِکباذَع ، ْنِم 
ْنَأ ِهادَـغلا  ِهِذـه  ِیف  َُکلَأْسَأ  َيالْوَم ، ای  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  ای  يِدِّیَـس ، ای  يِدِّیَـس  ای  يِدِّیَـس  ای  ُهّابَر ، ای  ُهّابَر  ای  ُهّابَر  ای  ُهَّللَا ، اـی  ُهَّللَا  اـی  ُهَّللَا 

ای ِراّنلا ، َنِم  ِیتَبَقَر  ِكاـکَِفب  َّیَلَع  َّنُمَت  ْنَأَو  ًابیِـصَن  َکـِیِلئآسَو  َكِداـبِع  ِرَفْوَأ  ْنِم  ِینَلَعْجَت  ْنَأَو  ٍدَّمَُحم ] ِلآَو   ] ِِهلآَو ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت 
ٍدَّمَُحم یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  ِِهب  َُکْتلَأََسل  ُُهتِْملَع  َْول  ام  َکـِلالَج  ِمیِظَع  ْنِم  َکـْلَأْسَأ  َْمل  اـمَو  َکـُْتلَأَس  اـم  ِعیِمَِجب  َکـُلَأْسَأَو  َنیِمِحاّرلا ، َمَحْرَأ 

َّبَر ای  َکـِلذ  ْلِّجَع  ْمُهُِکلُْهتَو ، َنیِِملاّـظلا  ُدـِیُبت  ِِهبَو  َکـِْقلَخ  ْنِم  َِکئآیِفْـصَأَو  َکـِئآِیلْوَأ  ُجَرَف  ِهِجَرَِفب  ْنَم  ِجَرَِفل  َنَذْأَـت  ْنَأَو  ِِهْتَیب  ِلـْهَأَو 
ِْلبَح ْنِم  ََّیلِإ  ُبَْرقَأ  َوُه  ْنَم  ای  ِهَرِخآلا ، ِلِجآَو  اْینُّدـلا  ِلِجاِعل  َکـُْتلَأَس  اـم  ِعیِمَج  ِیف  ِمارْکِـإلاَو  ِلـالَجلا  اَذ  اـی  ِیلْؤُس  ِینِطْعاَو  َنیَِملاـعلا 
ِلآَو ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ٌمیِمَر ، َیِهَو  یِماظِع  ِییُْحم  ایَو  ِیثِعاب  ایَو  ِیقِزار  ایَو  یِِقلاخ  ای  یِِجئآوَح  ِءآـضَِقب  ِیْنِبْلقَأَو  ِیتَْرثَع  ِیْنِلقَأ  ِدـیِرَولا 

ییادخ چیه  .ییاه  هدید  اه و  لد  هدننک  نوگرگد  تسین ، وت  زج  یّقح  ِدوبعم  چیه  َنیِمِحاّرلا ؛» َمَحْرَأ  ای  ِیئآعُد  ِیل  ْبِجَتْساَو  ٍدَّمَُحم 
وت کـلم  زا  شنیرفآ ، رگزاـغآ  تسین  وت  زج  ییادـخ  چـیه  .دـشاب  اـه  نآ  هب  وت  رد  يزاـین  هک  نآ  یب  قلخ  هدـننیرفآ  تسین  وت  زج 

تـسین وت  زج  یّقح  دوبعم  چـیه  .تسا  اـهروگ  رد  هک  نآ  ره  هدـنزیگنارب  تسین  وت  زج  یّقح  دوبعم  چـیه  .دوش  یمن  هتـساک  يزیچ 
مهرد هدنهد و  ازج  تسین  وت  زج  یّقح  دوبعم  چیه  یتسه .)  ) روما هدننک  ریبدت 
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هدننک يراج  تسین  وت  زج  یّقح  دوبعم  چیه  .تخس  گنس  رد  بآ  هدننک  ناور  تسین  وت  زج  یّقح  دوبعم  چیه  .نارگمتـس  هدنبوک 
دادعت هب  هاگآ  تسین  وت  زج  یّقح  دوبعم  چیه  .اه  هویم  هزم  هدنهد  یگنوگچ  تسین  وت  زج  یّقح  دوبعم  چیه  .ناهایگ  [ نایم  ] رد بآ 
دوبعم چیه  .دننکارپ  یم  اوه  رد  اهداب  هچنآ  هرامـش  هب  هاگآ  تسین  وت  زج  یّقح  دوبعم  چـیه  .دـننک  یم  لمح  اهربا  هچنآ  اه و  هرطق 

ره هدـننک  شرامـش  تسین  وت  زج  یّقح  دوبعم  چـیه  .تسه  کـشخ  رت و  زا  اـهایرد  رد  هچنآ  هرامـش  هب  ياـناد  تسین  وـت  زج  یّقح 
ای يا  هدـیمان  نآ  هب  ار  تدوخ  هک  وت  مسا  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  .تسه  كاخ  تاقبط  رد  اهایرد و  ياـه  یکیراـت  رد  هک  يا  هدـنبنج 

، دـیمان نآ  هب  ار  وت  تقلخ ، زا  يدـحا  هک  یمـسا  ره  هب  مناوخ  یم  ار  وت  .يا و  هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  نآ  شیوخ  بیغ  ملع  رد 
یم تباجا  يوش ، هدـناوخ  نآ  هب  هاگ  ره  هک  یمان  نآ  هب  مناوخ  یم  ار  وت  .تناگتـشرف و  زا  یـسک  ای  يدیهـش  ای  قیّدِـص  اـی  ربمغیپ 

رب تتاکرب  اهدورد و  هک  وا -  تیب  لـها  دـمحم و  رب  وت ، ّقح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  .یـشخب و  یم  يدرگ ، لاؤس  نآ  هب  نوچ  ینک و 
نیا يا ، هدومرف  لیان  شیوخ  لضف  هب  ار  ناشیا  نآ  ببـس  هب  يا و  هتخاس  بجاو  ار  نآ  تدوخ  رب  هک  اه  نآ  ّقح  هب  و  داب -  اـه  نآ 

رد تناگدنب  نیب  رد  وت  ناشخرد  غارچ  و  وت ، يوس  هب  وت  نامرف  هب  هدننک  توعد  تا  هداتسرف  تا و  هدنب  دّمحم  رب  یتسرف  دورد  هک 
ار ام  تناوارف  شاداپ  هب  سپ ، .يداد  رارق  ناـنمؤم  نتفرگ  ییانـشور  يارب  يرون  ناـیملاع و  يارب  تمحر  ار  وا  و  تنامـسآ ، نیمز و 
، دومن قیدصت  ار  تناگداتـسرف  دروآ و  قح  فرط  زا  ار  قح  وا  هک  مهد  یم  یهاوگ  دیناسرت ، ار  ام  تکاندرد  باذع  زا  داد و  هدژم 
! هَّللا يا  هَّللا ! يا  مهاوخ  یم  وت  زا  .دیـشچ  دنهاوخ  ار  كاندرد  باذع  دندرک ، بیذـکت  ار  وا  هک  ییاه  نآ  هک  مهد  یم  تداهـش  و 

يا راگدرورپ ! يا  راگدرورپ ! يا  راگدرورپ ! يا  هَّللا ! يا 
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رب هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هاگحبـص  نیا  رد  نم ! يـالوم  يا  نم ! يـالوم  يا  نم ! يـالوم  يا  نم ! ياـقآ  يا  نم ! ياـقآ  يا  نم ! ياـقآ 
یهن ّتنم  نم  رب  و  یهد ، رارق  تناگدننک  تساوخرد  ناگدنب و  نیرت  تمسق  ُرپ  زا  ارم  یتسرف و  دورد  مالسلا  مهیلعوا  لآ  دمحم و 

وت زا  هچنآ  مدومن و  لاؤس  وت  زا  هچنآ  مامت  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  و  نانابرهم ! نیرت  نابرهم  يا  یناهرب ، خزود  شتآ  زا  ار  مندرگ  هک 
وا نادناخ  دمحم و  رب  هک  نیا  مدرک  یم  تساوخرد  وت  زا  نآ  هب  متـسناد  یم  ار  نآ  رگا  هک  وت  میظع  ِتلالج  زا  مدرکن  تساوخرد 
وا تسد )  ) هب ییاـمرف و  هزاـجا  ار  دـنبای ، شیاـشگ  تقلخ  زا  ناگدـیزگرب  ناتـسود و  وا ، جرف  هب  هک  ار  یـسک  جرف  یتسرف و  دورد 

بحاص يا  نک ، اطع  نم  هب  ار  متـساوخرد  و  نایملاع ! راـگدرورپ  يا  ناـسرب ، ار  نآ  رتدوز  .ینادرگ  كـاله  دوباـن و  ار  نارگمتس 
گر زا  هک  نآ  يا  نک ، تیانع  نم  هب  نیا  زا  سپ  ترخآ  کـیدزن و  ياـیند  يارب  مدومن  تساوخرد  ار  هچنآ  يراوگرزب ! لـالج و 

يا نم ! راگدـیرفآ  يا  نادرگزاب ، [ تهاگرد زا   ] ارم متاجاح  ندـش  هدروآرب  اـب  نک و  ناربج  ار  مشزغل  يرت ! کـیدزن  نم  هب  ندرگ 
مهیلعدمحم لآ  دمحم و  رب  درک ! یهاوخ  هدنز  ار  ما  هدیـسوپ  ياه  ناوختـسا  هک  نآ  يا  نم ! هدننازیگنارب  يا  نم ! هب  هدنهد  يزور 

!. نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ناسرب ، تباجا  هب  ار  میاعد  تسرفب و  دورد  مالسلا 

وا جرف  هب  هک  یـسک  ِجرف  يارب  ینک  یم  اـعد  وـت  مدرگ  تیادـف  متـشاد : هضرع  تشادرب ، رـس  تفاـی  تـغارف  اـعد  زا  هـک  یماـگنه 
مالـسلا مهیلعدمحم  لآ  مئاق  صخـش  نآ  .هن  دومرف : یتسین ؟ سک  نآ  دوخ  وت  ایآ  دـنبای ، شیاشگ  دـنوادخ  يایلوا  ناگدـیزگرب و 

زور زا  تعاـس  موـس  ود  شندـمآرب  ماـگنه  دیـشروخ  فوـسک  .يرآ  دوـمرف : تسه ؟ يا  هناـشن  وا  جورخ  يارب  اـیآ  متفگ : .تـسا 
فوسخ و  هتشذگ ،
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نک و هدنـسب  مدومن  نایب  تیارب  هچنآ  هب  لین ، دور  ندش  عطق  و  دنکفا ، الب  هیاس  رـصم  لها  رب  هک  يا  هنتف  و  موس ، تسیب و  بش  هام 
هَّللا وا  درادن ، زاب  ار  وا  رگید  راک  زا  يراک  چـیه  و  تسا ، يراک  رد  زور  ره  دـنوادخ  هک  شاب ، تیالوم  راظتنا  رد  ار  تزور  بش و 

(1) .دنکانمیب وا  هب  تبسن  اه  نآ  دشاب و  یم  وا  هب  شناتسود  يرادهگن  و  تسا ، نایملاع  راگدرورپ 

مالسلا هیلعءادهشلا  دّیس  تبیصم  رکذ  زا  دعب   - 29

روآدای متفه  لهچ و  تمرکم  رد  نیـشیپ  شخب  رد  هک  نانچ  .تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ندومن  يرای  یعون  اعد  نیا  هک  اریز 
باوخ رد  ار  مالسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  نامیالوم  هک : نیا  درک  دای  نم  حلاص  ناتـسود  زا  یکی  هک  تسا  نیا  نآ  دّیؤم  و  میدش ،

، دوش روآدای  ار  مدیهـش  ّدـج  تبیـصم  هک  ینمؤم  يارب  نم  هک : دوب  هدومرف  ار  یبلطم  نینچ  نومـضم  ترـضح  نآ  سپ  دوب ، هدـید 
.منک یم  اعد  دیامن ، اعد  نم  دییأت  جرف و  لیجعت  يارب  سپس 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ترایز  زا  دعب   - 30

.تسا هدرک  حیرصت  بلطم  نیا  هب  سوردلا »  » باتک رد  دیهش  هک  مالسلا ، هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  ترایز  زا  سپ  ینعی :

نآ يارب  هک  ییاه  ترایز  زا  سپ  هک  نآ  تسا  نیا  رب  دهاش  و  میوگ : یم 
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متشه شخب  رد  ار  اه  نآ  زا  یتمسق  ای  همه  هک  تسا ، هدیـسر  ّصاخ -  روط  هب  مه -  ترـضح  نآ  يارب  اعد  هدش ، تیاور  راوگرزب 
.دروآ میهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  باتک 

، دـنوش رـضاح  ناگرزب  هاگـشیپ  رد  نوچ  هک  تسا  فراعتم  نینچ  مدرم  نیب  هک  اریز  دـشاب ، یم  فرع  لـقع و  نیا ، رب  دـهاش  زین  و 
رضاح شیالوم  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  نوچ  مدرم ، نیب  لوادتم  هویـش  هب  انـشآ  نمؤم  هک  تسا  هتـسیاش  سپ  .دننک  یم  اعد  نانآ  يارب 

وا هتـساوخ  اب  قباطم  یبلق و  لیامت  قفاوم  راک  نیا  دـنادب  هک  نآ  هژیو  هب  دـنامن ، لفاغ  رما  نیا  زا  دـنک ، تراـیز  ار  وا  اـت  دـیامن  یم 
و ِجَرَفلا ؛» ِلیِْجعَِتب  َءآعُّدلا  اوُِرثْکَأَو  : » هدومرف هک  میدروآ  ار  تیاور  رت  شیپ  هک  وا  سّدـقم  هیحان  زا  هدیـسر  عیقوت  ياضتقم  هب  تسا ،

.جرف ندیسر  رتدوز  يارب  دینک  اعد  رایسب 

یلاعت يادخ  سرت  زا  نتسیرگ  زا  سپ   - 31

يارب ندرک  اعد  اب  نمؤم  هک  تسا  هتـسیاش  سپ  دشاب ، یم  اهاعد  تباجتـسا  ياج  تسا و  تالاح  نیرت  کیدزن  ماگنه  نیا  هک  اریز 
.دشاب هدرک  ادا  ار  ترضح  نآ  بجاو  قوقح  زا  یکدنا  ات  دنک  دای  ار  وا  شیالوم 

هب هرـس -  سدـق  قودـص  خیـش  نیـسحلا -  نب  یلع  نب  دـمحم  زا  هالـصلا -  عطاوق  باوبا  لـئاسو -  رد  هچنآ  تسا  نیا  رب  دـهاش  و 
هب ار  شدوخ  بجاو ، زامن  رد  هک  یـسک  هرابرد  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک : هدمآ  جرزب  سنوی  نب  روصنم  زا  شدـنس 

! دنگوس ادخ  هب  دومرف : دراد ]؟ تروص  هچ   ] دنک هیرگ  هک  نیا  ات  دنزب  نتسیرگ 
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رطاخ هب  رما ، نیا  هک  تسین  هدیشوپ  میوگ : یم  .نک  دای  لاح  نآ  رد  ارم  داد ، تسد  یلاح  نینچ  رگا  دومرف : و  تسا ، مشچ  ینشور 
لمع شدوخ  نامز  ماما  هب  تبسن  ار  نیا  هک  تسا  هتسیاش  ینمؤم  ره  يارب  سپ  تشاد ، قح  يو  رب  دوب و  وا  نامز  ماما  هک  تسا  نآ 

.دشاب هدرک  ادا  ار  مالسلا  هیلع  ماما  نآ  ّقح  نابز ، لد و  اب  ات  دنک ،

تنحم ره  لاوز  تمعن و  ره  دیدجت  زا  سپ   - 32

میتفگ رت  شیپ  و  ددرگ ، یم  رود  ام  زا  جنر  تنحم و  ره  وا  تکرب  هب  و  تسا ، اه  تمعن  مامت  هطساو  مالسلا  هیلعرـصع  ماما  هک  اریز 
رب نداتسرف  تاولـص  هک  تسا  اجنیا  زا  .هدش و  بیغرت  نآ  رد  هک  تسا  تمعن  هنارکـش  ماسقا  زا  یکی  تمعن ، هطـساو  يارب  اعد  هک 

نانچ دنتـسه ، اه  تمعن  يایلوا  اه  نآ  هک  اریز  میهد ، یم  حیجرت  اه  تمعن  دیدجت  ماگنه  زین  ار  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  دـمحم و 
.تسا هدمآ  هرتاوتم  هکلب  هضیفتسم  تایاور  هعماج و  ترایز  رد  هک 

هودنا مغ و  ندش  دراو  ماگنه   - 33

هک نانچ  دـیامن -  یم  اـعد  هدـننک  اـعد  هراـبرد  وا  هک : تسا  نآ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  يارب  اـعد  جـیاتن  راـثآ و  هلمج  زا  نوچ 
دنچ رد  هچنآ  تهج  هب  و  دوش ، یم  هدننک  اعد  هودنا  مغ و  نتـشگ  فرط  رب  ندـش و  لیاز  ببـس  بانج  نآ  ياعد  سپ  تشذـگ - 

نآ يارب  ماگنه  نآ  رد  دیدرت  یب  و  دوش ، یم  نیگهودنا  شناتسود  هودنا  نزح و  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  میدروآ  رت  شیپ  تیاور 
تیاور رد  هک  نانچ  دنک -  یم  اعد  اه 
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، دننک اعد  شمغ  ّمه و  ندش  فرط  رب  يارب  دنیامن و  ادتقا  دنیوج و  یّسأت  وا  هب  شناتسود  هک  تسا  هتـسیاش  سپ  هدش ،-  هراشا  زین 
نیا رد  و  هدـمآ -  تایاور  زا  یـضعب  رد  هک  نانچ  ددرگ -  یم  شناتـسود  ّمه  هیاـم  باـنج  نآ  مغ  ّمه و  یهاـگ  هک  نیا  هفاـضا  هب 

.دبای یم  دیکأت  رتشیب  وا  يارب  اعد  ماگنه 

َءآعُّدـلا اوُِرثْـکَأَو  : » میدروآ رت  شیپ  هک  یعیقوت  رد  مالـسلا ، هیلع  ترـضح  نآ  هدومرف  زا  تفرگ  دـییأت  بلطم  نیا  يارب  ناوت  یم  و 
امـش رما  شیاشگ  جرف و  ببـس  اعد  نیا  ینعی : ددرگرب ، اعد  هب  کلذ )  ) هراشا مسا  هک  نیا  ربانب  ْمُکُجَرَف .» َِکلذ  َّنِإَف  ِجَرَفلا  ِلیِْجعَِتب 

.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  ددرگ  یم  مغ  تّدش و  هنوگ  ره  زا  امش  یتحار  بجوم  دوش و  یم 

اه يراتفرگ  اه و  یتخس  رد   - 34

اه يراتفرگ  اه و  یتخس  رد   - 34

: هجو دنچ  تهج  هب  درک ، اعد  رایسب  ترضح  نآ  جرف  لیجعت  يارب  يراتفرگ  یتخس و  عقاوم  رد  تسا  هتسیاش 

لوا

 -. تشذگ هک  نانچ  دوش -  یم  بانج  نآ  ياعد  هیام  هک  نیا 

مود

هک نانچ  دنیامن -  یم  اعد  دنک  اعد  بیاغ  نمؤم  ّقح  رد  هک  یسک  هرابرد  اه  نآ  هک  اریز  ددرگ ، یم  ناگتشرف  ياعد  ببس  هک  نیا 
.دسر یم  تباجا  هب  یلاعت -  هَّللا  ءاش  نا  اه -  نآ  ياعد  و  تشذگ - 

موس

.میتشاد نایب  هتشذگ  رد  هچنآ  ربانب  تسا » امش  جرف  نامه  هک  جرف ، لیجعت  يارب  دینک  اعد  رایسب  و  : » ترضح نآ  هدومرف 
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مراهچ

یتخس زا  تاجن  هلیسو  راوگرزب  نآ  و  داب -  وا  رب  دنوادخ  دورد  هک  تسا -  وا  هب  لّسوت  زا  يا  هنوگ  ترـضح  نآ  يارب  اعد  هک  نیا 
.دشاب یم  تاّیلب  اه و 

حیبست زامن  زا  سپ   - 35

زا هک  تسا  ییاعد  نآ  رب  دـهاش  و  يروآ ، ياج  هب  هعمج  زور  ار  نآ  رگا  هژیو  هب  مالـسلا ، اـمهیلع  بلاـط  یبا  نب  رفعج  زاـمن  ینعی 
نینمؤم ریاس  ام و  دنوادخ  .هدیدرگ  تیاور  نآ  ریغ  (1) و  عوبسالا لامج  باتک  رد  هک  هدیسر  مالسلا  هیلع  مظاک  ترضح  نامیالوم 

.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دهد  قیفوت  نآ  ماجنا  هب  ار 

دوخ هداوناخ  دوخ و  يارب  اعد  زا  شیپ   - 36

هک نانچ  تسا ، نیمه  نامیا  تقیقح  ياضتقم  هک  نیا  رب  هفاضا  میدـش ، روآ  دای  مهدراـهچ  تمرکم  رد  هچنآ  تسا  نیا  رب  لـیلد  و 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  نیا  ات  دوب  دهاوخن  نمؤم  تقیقح ] رد   ] نمؤم تسا : نیا  شلـصاح  هدـمآ و  تیاور  يوبن  ثیدـح  رد 

ّمه زا  هتخاس  مومهم  ار  ترـضح  نآ  هچنآ  و  دنادب ، رتزیزع  دوخ  نادناخ  زا  ار  ربمغیپ  نادـناخ  و  دـنادب ، رتزیزع  شدوخ  زا  ار  هلآو 
.دشاب رتالاب  شدوخ 

سپ دـبای ، یم  افـش  نآ  هب  اه  لد  تسا و  مهم  روما  زا  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  جرف  لیجعت  يارب  اعد  دـیدرت  نودـب  و 
زا شیپ  هک  تسا  هتسیاش  نمؤم  يارب 
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هدرک تیاعر  ار  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  تاولـص  وا -  نادناخ  ادخ و  لوسر  قح  ات  دیامن ، زاغآ  نآ  هب  شنادناخ  شدوخ و  يارب  اعد 
.دشاب

ریدغ زور   - 37

ناربمغیپ متاخ  ینیـشناج  نینمؤم و  رب  تیالو  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  نانمؤم و  ریما  نآ  رد  دنوادخ  هک  تسا  يزور  نوچ 
سپ درب ، یم  ثرا  مالـسلا  مهیلع  شموصعم  ناردـپ  زا  نامزلا  بحاص  نامیالوم  ار  تیالو  نآ  داد و  صاصتخا  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

ناـمیا و درگنب ، ار  نید  ظـفاح  ندوب  یفخم  دـنک و  هدـهاشم  ار  نارگمتـس  ندـش  هریچ  نیبصاـغ و  ّطلـست  زور  نیا  رد  نمؤم  نوچ 
دنوادخ هاگرد  زا  ار  بانج  نآ  روهظ  دنک و  اعد  جرف  ندش  رتدوز  يارب  هک  دنراد  یم  او  ار  وا  ترضح ، نآ  هب  تبـسن  شا  یتسود 

مهیلع ناماما  تیالو  يارب   ] ندرک دـهع  نتـسب و  نامیپ  دـیدجت  زور  هک  دـیامن  تلأسم  ار  شجورخ  مایق و  ندـش  ناسآ  دـهاوخب و 
.دشاب یم  نآ  قیداصم  هلمج  زا  نامزلا  بحاص  جرف  يارب  اعد  تسا و  مالسلا ]

دای  (1) داعملا داز  لابقا و  ياه  باتک  رد  هک  تسا  ییاـعد  رد  ّصاـخ  روط  هب  نآ  دورو  ریدـغ ، زور  رد  اـعد  نآ  دـیکأت  رب  دـهاش  و 
َنوُد ِِهب  امُهَتْـصَصَخ  يِذَّلا  ِرْدَـقلاَو  ِنْأَّشلاَو  َکِِّیلَو    ّ ٍِیلَعَو َکِِّیبـَن  ٍدَّمَُحم  ِّقَِـحب  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  : » تـسا نـینچ  اـعد  نآ  لّوا  هدـش ،

یم وت  زا  يا  هداد  صاصتخا  اه  نآ  هب  تقیالخ  نیب  زا  هک  یتلزنم  نأش و  تا و  ّیلو  یلع  تربمایپ و  دمحم  ّقح  هب  ایادخ ! َکِْقلَخ ؛»
جِّرَف َّمُهَّللَا  : » هدمآ رخآ  رد  و  مهاوخ … 
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ًارْوَج ًاْملُظ و  ْتَِئُلم  اـمَک  ًالْدَـع  ْمِِهب  َضْرـألا  ِءـالْما  َّمُهَّللَا  ِتاـبُرُکلا  َنینمؤُملا  نَع  ْمِِهب  ْمُْهنَع و  ْفِشْکاَو  َکِِّیِبن  ٍدَّمَُحم  ِْتَیب  ِلـهأ  ْنَع 
نینمؤم زا  زین  اه و  نآ  زا  هِد و  شیاشگ  جَرَف و  تربمایپ  دمحم  نادناخ  رب  ایادـخ ! َداعیملا ؛» ُِفلُْخت  َکَّنإ ال  ْمُهَتْدَـعَو  ام  ْمَُهل  َزِجنأَو 

رپ روج  ملظ و  زا  هک  نانچ  نک  لدـع  زا  رپ  اه  نآ  دوجو  هب  ار  نیمز  ادـنوادخ  زاس ، فرط  رب  ار  اه  مغ  اه و  تنحم  اه  نآ  ببـس  هب 
.ینک یمن  هدعو  فلُخ  وت  هک  یتسرد  هب  شخب  ققحت  يا  هدومرف  هدعو  ناشیا  هب  هچنآ  و  تسا ، هدش 

رتدوز ار  شجرف  روهظ و  دنوادخ  هک  ترـضح -  نآ  نارای  زا  ار  وت  هک  یهاوخب  یلاعت  يادـخ  زا  زور  نیا  رد  تسا  بحتـسم  زین  و 
ِّقَحلِاب َُکلَأْسَأ  یِّنِِا  َّمُهَّللَا  : » هدمآ اعد  نآ  رخآ  رد  و  هدش ، دای  لابقا »  » باتک رد  ینالوط  فیرـش  ياعد  رد  هک  دهد ، رارق  دـنادرگ - 

يِذَّلا َكِدـْهَِعل  ِءآفَولِاب  ِهِیف  انَْتمَرْکَأ  يِذَّلا  اَذـه  انِمْوَی  ِیف  اَنل  َكِراُبت  ْنَأ  ًاـعیِمَج  َنیَِملاـعلا  یَلَع  ْمُهَْتلَّضَف  يذَّلاـِبَو  ْمُهَدـْنِع ، ُهَْتلَعَج  يِذَّلا 
ًاِتباث ًاّرَقَتْـسُم  انَْدنِع  ُهَلَعْجَتَو  َِکتَمِْعِنب  اْنیَلَع  َّنُمَتَو  َِکئآدْعَأ ، ْنِم  ِهَئآرَبلاَو  َِکئآِیلْوَأ  ِتالاُوم  ْنِم  ِِهب  انَتْقَثاو  يِذَّلا  ِقاثیِملاَو  اْنَیلِإ  َتْدَـهَع 

ْنِم ٍداه  ٍِّیلَو  َعَم  َِکنیِد  َرْصَن  اْنقُزْراَو  ًاِتباث  ًاّرَقَتْسَم  ُْهلَعْجاَف  ٌعَدْوَتْسُمَو » ٌّرَقَتْسُمَف  : » َْتُلق َکَّنِإَف  ًاعَدْوَتْسُم  انَْدنِع  ُْهلَعْجَت  الَو  ًاَدبَأ  ُهاْنُبلْـسَت  الَو 
یلَعَو َِکلِیبَس  ِیف  َنِیلُوتْقَم  َءآدَهُش  ِهَرمُز  ِیفَو  ِِهتَیار  َتْحَت  اْنلَعْجاَو  يدُهلا  َیلِإ  َِهلالَّضلا  َنِم  ًاّیِدْهَم  ًایِداه  ًادیِشَر  ًاِمئآق  َکِِّیبَن  ِْتَیب  ِلْهَأ 
يرترب نایناهج  مامت  رب  هچنآ  هب  يا و  هداد  رارق  ربمغیپ ) نادـناخ   ) نانآ دزن  هک  یّقح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ادـنوادخ ! َِکنیِد ؛» ِهَرُْـصن 

يا و هتـسب  ام  اب  هک  دـهع  هب  يافو  تهج  هب  نآ ، رد  ار  ام  هک  زور  نیا  يزاس ، كرابم  اـم  رب  ار  زور  نیا  هک  نیا  يا ، هدیـشخب  ناـش 
هک مهاوخ ] یم  وت  زا  و  ، ] تنانمشد زا  يرازیب  تئایلوا و  يوریپ  یتسود و  نامیپ  يا ، هتشاد  نام  یمارگ  يا ، هتفرگ  ام  زا  هک  ینامیپ 

یهن ّتنم  ام  رب  تتمعن  اب 
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وت هک  هدم ، رارق  تناما  روط  هب  ام  دزن  ار  نآ  ریگم و  ام  زا  ار  تیالو )  ) تمعن نیا  هاگ  چیه  ییامن و  رادیاپ  هتفای  رارق  ام  دزن  ار  نآ  و 
تیاده ّیلو  تمدخ  رد  ار  تنید  يرای  و  نک ، رادـیاپ  رارقرب و  ار  نآ  سپ  هدـش ) هدرپس  تناما  تسا و  هتفای  رارق  سپ  : ) يا هدومرف 

يوس هب  یهارمگ  زا  هدش  تیادـه  رگتیادـه  دزیخاپب و  داشرا  هب  هک  ماگنه  نآ  يامرف ، يزور  ام  هب  تربمغیپ  نادـناخ  زا  يا  هدـننک 
، دنـشاب هدش  هتـشک  تنید  يرای  رطاخ  هب  وت و  هار  رد  هک  ینیتسار  نادیهـش  رامـش  رد  وا و  مچرپ  ریز  ار  ام  و  دشاب ، هدوب  تسار  هار 

.هدب رارق 

هدنـسب ناهاوخ  تیادـه  شنیب و  لها  يارب  میدروآ  هچنآ  و  هدـمآ ، داعملا » داز   » رد هدـش  داـی  ياـعد  رد  تراـبع  نیا  هب  کـیدزن  و 
.تسا

هکربتم ياهزور  اهبش و  هفیرش و  تاقوا  قلطم   - 38

دنوادـخ ياـه  دورد  هک  قح -  رب  ماـما  نیمـشش  زا  راـتخملا  نب  ضیف  زا  دوـخ ، دنـس  هب  راـحب » رازم   » رد هچنآ  تسا  نیا  رب  لـیلد  و 
لاؤس نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  ترایز  هرابرد  هدروآ : داب ،-  اه  نآ  رب  هدنزرمآ 

ره هب  تقو و  ره  رد  داـب -  وا  رب  دـنوادخ  دورد  هک  ار -  وا  دومرف : دـشاب ؟ رتهب  رگید  تقو  زا  هک  تسه  یتقو  ار  تراـیز  اـیآ  دـش :
و هدروآ ، مهارف  دوخ  يارب  رایـسب  ریخ  دهد  ماجنا  رایـسب  ار  نآ  سک  ره  تسا ، عوضوم  نیرتهب  وا  ترایز  هک  دـینک  ترایز  ماگنه 

کین ياهراک  هک  دـیهد  رارق  ار  نات  ترایز  هفیرـش  تاقوا  رد  و  دوب ، دـهاوخ  شیارب  يرتمک  ریخ  دـهد  ماجنا  رت  مک  ار  نآ  هک  ره 
 … تسا وا  ترایز  يارب  ناگتشرف  ندمآ  دورف  ماگنه  تاقوا  نآ  و  تسا ، ربارب  دنچ  اه  نآ  رد 

رد کین  ياهراک  : » هک تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هدومرف  دهاش ، لحم  میوگ : یم 
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لیجعت تساوخرد  ینعی  هدش -  دای  ياعد  صوصخ  هب  تسا ، اه  تدابع  نیرتهب  زا  اعد  دیدرت ، نودب  نوچ  تسا » ربارب  دـنچ  اه  نآ 
.تسا راکشآ  نشور و  روط  هوک  زارف  رب  يرون  نوچمه  میدرک  رکذ  هچنآ  و  مالسلا -  هیلع  بیاغ  مولظم  ماما  يارب  روهظ  جَرَف و 

ناماما قوقح  نیبصاغ  نیفلاخم و  سلجم  رد  روضح  ماگنه   - 39

 - رـصع ماما  روهظ  لیجعت  يارب  یتفای ، روضح  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  قوقح  ناگدـننک  بصغ  نیفلاخم و  سلجم  رد  هاـگره 
هدمآ مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياه  ترایز  باب  رد  تارایزلا » لماک   » رد هک  یتیاور  تهج  هب  نک ؛ اعد  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع 
ینعی موق  نیا  سلاجم  رد  نم  موش ؛ تیادف  تشاد : هضرع  مالسلا ) هیلع  قداص  ماما   ) هَّللا دبع  یبا  ترـضح  هب  نایبظ  نب  سنوی  هک :

، يداتفا ام  دای  هب  یتفای و  روضح  اه  نآ  سلاجم  رد  هاگ  ره  دومرف : میوگب ؟ هچ  منک ، یم  تکرـش  سابع ) ینب   ) نادنزرف س ا ب ع
هک نایامنب  ام  هب  ار  یلاحشوخ  خارف و  یگدنز  ادنوادخ ! ُدیُِرت ؛» …  ام  ِّلُک  یلَع  ِیتْأَت  َکَّنِإَف  َروُرُّسلاَو  َءآخَّرلا  اَنِرَأ  َّمُهَّللَا  : » وگب سپ 

 … دروآ یناوت  یهاوخب  ار  هچ  ره  وت 

هجوت بلطم  نیا  هب  هک  نانچ  تسا ، یعماـج  ياـعد  نیا  تسا و  قح  تلود  روهظ  جرف و  لوصح  يارب  اـعد  نیا  هک  تسین  هدیـشوپ 
یتیصوصخ نیاربانب  تسا ، هّیقت  تهج  هب  ترابع  نیا  هب  اعد  نیا  هک  دابم  یفخم  و  ُدیُِرت .» ام  ِّلُک  یلَع  ِیتْأَت  َکَّنِإَف  : » ترابع اب  دنداد 

تیبوبحم هکلب  دوش ، هتفگ  ریبعت  نیمه  هک  درادن 
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رّـسیم نمؤم  يارب  هک  يا  هنوگ  ره  هب  نیفلاخم  سلاجم  رد  نتفاـی  روضح  ماـگنه  نآ ، هب  ندـیزرو  ماـمتها  اـه و  نآ  جرف  يارب  اـعد 
هدعو ّلجوّزع -  يادخ -  هک  ناشتلود ، روهظ  ناشیا و  جرف  لوصح  يارب  نمؤم  صخش  هک  دیآ  یم  تسد  هب  ترابع  نیا  زا  دشاب ،

.دناسر یم  تباجا  هب  ار  ناشیاعد  تسا و  کیدزن  ناگدنب  هب  وا  هک  دیامن ، شیاین  هّجوت و  وا  هاگرد  هب  هدومرف ،

جرف يارب  اعد  هب  تموادم  زور  لهچ   - 40

جرف يارب  اعد  هب  تموادم  زور  لهچ   - 40

هدیسر رابخا  رد  نآ  هب  بیغرت  يور  نیمه  زا  دراد ، يا  هژیو  دیاوف  ّصاخ و  رثا  زور  لهچ  ات  یتدابع  ره  هب  ندرک  تموادم  هک  اریز 
.تسا هدمآ  صوصخ  مومع و  روط  هب  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا 

ماع روط  هب  اّما 

زور لهچ  ات  هک  يا  هدـنب  نآ  ره  : » هک هدـش  تیاور  ربتعم  باـتک  دـنچ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یفورعم  ثیدـح  رد 
ای نومـضم  نیا  هب  و  «. (1) دزاس يراج  شنابز  رب  شلد  زا  تمکح  ياه  همـشچ  دنوادخ  دـهد ، ماجنا  ادـخ  يارب  يا  هناصلاخ  لمع 

.تسا هدش  دراو  تیاور  نیدنچ  نآ  هب  کیدزن 

صاخ روط  هب  اّما  و 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبعوبا  مدینـش  تفگ : هک  هدمآ  هرق  یبا  نب  لضف  زا  یـشاّیع ، ریـسفت  زا  لقن  هب  راحب  رد  هک  تسا  نامه 
زاب هراس  هب  ار  نیا  مالـسلا ] هیلع  میهاربا   ] سپ دش ، دهاوخ  دـّلوتم  يدـنزرف  وت  يارب  هک  درک  یحو  میهاربا  هب  دـنوادخ  : » دومرف یم 

مهاوخ ایآ  دیسرپ : [ یتفگش اب   ] هراس تفگ ،

ص:110
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لاس دصراهچ  شنادنزرف  دییاز و  دهاوخ  [ هراس  ] وا هک : دومرف  یحو  [ میهاربا  ] هب دـنوادخ  سپ  متـسه !؟ ینزریپ  هک  یلاح  رد  دـییاز 
ینب رب  جـنر  تیذا و  نوچ  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  .تفگ  باوج  ارم  نخـس  هک  نیا  تهج  هب  دیـشک ، دـنهاوخ  تیذا 

اه نآ  هک  دومرف  یحو  نوراه  یسوم و  هب  دنوادخ  سپ  دندرک ، هیرگ  هلان و  دنوادخ  هاگرد  هب  زور  لهچ  دیماجنا ، لوط  هب  لیئارسا 
ماما هَّللا  دـبعوبا  ترـضح  سپـس  دـیوگ : يوار  .تساک  اه  نآ  زا  ار  رازآ  لاس  داتفه  دـص و  هک  دـنک ، صـالخ  نوعرف  تسد  زا  ار 

، دیـشابن هنوگ  نیا  رگا  یلو  داد ، دهاوخ  شیاشگ  ام  رب  دنوادخ  هتبلا  دیهد  ماجنا  رگا  مه  امـش  نینچمه  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص 
.دیماجنا دهاوخ  لوط  هب  دوخ  ّدح  نیرخآ  ات  رما  نیا 

هب بیغرت  دنک : یم  تلالد  بلطم  نیا  رب  زین  .دش و  نایب  هتـشذگ  باب  رد  دـشاب ، یم  ثیدـح  نیا  حرـش  هب  طوبرم  هچنآ  میوگ : یم 
.نکم تلفغ  نآ  زا  دوش ، هدناوخ  زور  لهچ  ات  هک  تسا ، هدیدرگ  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دهع  ياعد  ندناوخ 

مّرحم هام   - 41

هب تبسن  نمؤم  صخش  ّتبحم  نامیا و  هک  اریز  هدش ، عقاو  مالسلا  مهیلع  قحرب  ناماما  رب  نانمـشد  زا  یملظ  نآ  رد  هک  يزور  ره  و 
ناماما یهاوخداد  ییوج و  ماقتنا  یهاوخنوخ و  یپ  رد  هک  دـنازیگنا  یمرب  ار  وا  نانآ ، ياه  تبیـصم  رب  شهودـنا  نزح و  و  ناـشیا ،

جرف لـیجعت  روهظ و  ندـش  رتدوز  تساوـخرد  اـب  رگم  ددرگ ، یمن  مهارف  ییاـه  ناـمز  نینچ  رد  روـما  نیا  و  دـشاب ، مالـسلا  مهیلع 
.تسین هدیشوپ  هک  نانچ  مالسلا ، هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم 
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هدش دیکأت  رتشیب  اه  نآ  رد  اعد  هک  ییاه  ناکم  هدش  دیکأت  رتشیب  اه  نآ  رد  اعد  هک  ییاه  ناکم 

هراشا

، هدـش دـیکأت  یـصوصخم  ياه  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  ناـمیالوم  جرف  لـیجعت  يارب  اـعد  هک  روط  ناـمه  هک  نادـب 
رطاـخ هب  اـی  مالـسلا و  هیلع  ترـضح  نآ  هب  ندرک  ادـتقا  نتـسج و  یّـسأت  تهج  زا  اـی  تسا ، دّـکؤم  زین  ینّیعم  ياـهاج  رد  نینچمه 

: نکاما نآ  هلمج  زا  دشاب ، یم  لوبقم  مهف  لها  دزن  هک  یلقع  تارابتعا  يور  زا  ای  راوگرزب و  ناماما  زا  نآ  ندش  تیاور 

مارحلا دجسم   - 1

دزن میناد  یم  هچنآ  تسا  هتـسیاش  سپ  تسا ، يوق  ناـکم  نآ  رد  اـعد  ندـش  باجتـسم  ناـمگ  هک  نیا  رب  هفاـضا  نآ -  رب  دـهاش  و 
اج نآ  رد  ترضح  نآ  ياعد  میزرو -  مامتها  دسر ، یم  شناتسود  مومع  هب  شدوس  دراد و  تیمها  شئایلوا  و  ّلجوّزع -  يادخ - 
نب یـسوم  نب  دمحم  ار  ام  درک  ثیدح  دـیوگ : یم  و  هدروآ ، تیاور  نیدـلا » لامک   » باتک رد  هللا  همحر  قودـص  خیـش  هک  تسا ،
ایآ مدیـسرپ : هللا  همحر  يرْمَع  نامثع  نب  دـمحم  زا  تفگ : هک  يریمح  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  ام  يارب  دروآ  ثیدـح  تفگ : لـکوتملا ،

: تفگ یم  هک  یلاـح  رد  دوـب ، مارحلا  هَّللا  تیب  راـنک  مدـید  ار  وا  هک  يراـب  نیرخآ  .يرآ و  تفگ : يا ؟ هدـید  ار  رما  نـیا  بحاـص 
.شخب قّقحت  يا  هداد  نم  هب  هک  ار  يا  هدعو  ادنوادخ ! ِینَتْدَعَو ؛» ام  ِیل  ْزِْجنَأ  َّمُهَّللَا  »

رفعج نب  هَّللا  دبع  ار  ام  دروآ  ثیدح  تفگ : لکوتملا ، نب  یسوم  نب  دمحم  ار  ام  دروآ  ثیدح  هتفگ : هللا  همحر  قودص  خیش  زین  و 
مدینش تفگ : يریمح ،
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هبعک نماد  هب  راجتـسم ، نکر  رانک  هک  یلاح  رد  مدـید  ار  داب -  يو  رب  دـنوادخ  دورد  هک  وا -  تفگ : یم  يرْمَع  نامثع  نب  دـمحم 
.ریگب ماقتنا  منانمشد  زا  نم  يارب  ایادخ ! ِیئآدْعَأ ؛» ْنِم  ِیل  ْمِقَْتنا  َّمُهَّللَا  : » تفگ یم  دوب و  هدز  گنچ 

تافرع  - 2

تیاور مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا  ییاعد  رد  شندوب  دراو  نآ ، رب  لیلد  و  دـننک ، یم  فّقوت  نایجاح  هک  یّلحم  ناـمه  رد 
.دننک هعجارم  نآ  هب  تریس  کین  نامدرم  تسا ، روکذم  داعملا » داز   » باتک رد  اعد  نیا  دوش ، هدناوخ  اج  نآ  رد  هک  هدش 

بادرس  - 3

تارایز بتک  رد  هک  تسا  یتارایز  هیعدا و  سّدـقم ، لحم  نآ  رد  اعد  هب  ماـمتها  رب  دـهاش  و  اّرماـس ، رهـش  رد  تبیغ  بادرـس  ینعی 
.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  میروایب  متشه  باب  رد  ار  اه  نآ  زا  یتمسق  دیاش  هدش ، دراو 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  بوسنم  ياهاج   - 4

دجسم هلهس ، دجسم  هفوک ، دجسم  دننام  هداهن ، مدق  اه  اج  نآ  هب  هدرک و  فقوت  اه  نآ  رد  بانج  نآ  هک  یسّدقم  فیرـش و  نکاما 
ّلحم گنرد و  ياج  هاگره  هک  تسا  تبحم  نابحاص  تداع  تّدوم و  لـها  هویـش  نوچ  .اـه  نآ  ریغ  نارکمج و  دجـسم  هعـصعص ،

وا ياه  یبوخ  دای  هب  دنرگنب ، ار  شیوخ  بوبحم  فّقوت 
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: هدش هتفگ  هک  نانچ  دندرگ ، سونأم  وا  هاگلزنم  فّقوت و  ّلحم  هب  هکلب  دننک ، اعد  شا  هرابرد  و  دنوش ، ّملأتم  شقارف  زا  دنتفا و 

یْلَیل ِرایِد  ِرادِج  یلَع  ُُّرمَأ 

ارایِّدلا اَذَو  َرادِجلا  اَذ  ُلِّبَقُأ 

ِیْلبَق َنْفَغَش  ِرایِّدلا  ُّبُح  امَف 

ارایِّدلا َنَکَس  ْنَم  ُّبُح  ْنِکلَو 

هک نآ  تبحم  یلو  هدومنن ، هتفیـش  ار  ملد  راید  رهـش و  تبحم  .مسوب  یم  ار  شراید  اهراوید و  مرذـگ ، یم  یلیل  راید  ياهراوید  رب 
.تسا هدرک  ادیش  ار  ملد  هتفرگ ، تنوکس  راید  نیا  رد 

: هدش هتفگ  ینعم  نیمه  رد  زین  و 

اِهلْهَِأل ِرایِّدلا  ُّبُح  ِیبَهْذَم  ْنِمَو 

ُبِهاذَم َنوُقِشْعَی  امِیف  ِساّنِللَو 

ینوگانوگ ياه  هویـش  دـنزرو ، یم  قشع  هچنآ  رد  مدرم  تسا و  نآ  لـها  رطاـخ  هب  يراـید  رهـش و  نتـشاد  تسود  نم ، هویـش  زا  و 
.دنراد

هب درک ، ترایز  ار  ترضح  نآ  فقوت  نکاما  زا  یکی  ای  دش ، دراو  كرابم  بادرـس  هب  هاگره  صلخم  نمؤم  هک  تسا  هتـسیاش  سپ 
زا بانج  نآ  هک  دـنک  هجوت  دروایب و  رطاخ  رد  ار  راوگرزب  نآ  لامک  لالج و  لامج و  ياه  یگژیو  دـشاب و  شیـالوم  يافـص  داـی 

رداق يادخ  هاگرد  زا  ددرگ و  ّرثأتم  ًالماک  لاوحا  نآ  رّوصت  زا  درب و  یم  رـس  هب  یعـضو  هچ  رد  ناهارمگ  دانع و  لها  زواجت  ملظ و 
.دزاس هدروآرب  شناتسود  يرای  نانمشد و  عفد  تهج  زا  ار  وا  دیما  دنک و  ناسآ  ار  شیالوم  مایق  رما  شیاشگ  هک  دهاوخب  لاعتم 

تدابع ياه  لحم  هدش ، دای  ياهاج  هسّدقم و  نکاما  نآ  هک ، نیا  رب  هفاضا 
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اعد هک  اریز  دنک ، یّـسأت  وا  هب  بانج  نآ  رادتـسود  نمؤم  هک  تسا  راوازـس  نیاربانب  دنـشاب ، یم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياعد  و 
.تسا اهاعد  نیرت  مهمو  اه  تدابع  نیرتهب  زا  شرونا  هرهچ  زا  هودناو  مغ  ندش  فرط  ربو  جرف  لیجعت  يارب 

مالسلا هیلعءادهشلا  دیس  ترضح  مرح   - 5

هَّللا دـبع  یبا  ترـضح  ناممولظم  دیهـش  يالوم  رهطم  مرح  تسا ، دّـکؤم  اه  نآ  رد  جرف  لـیجعت  يارب  اـعد  هک  ییاـهاج  هلمج  زا  و 
شا یمارگ  نادناخ  وا و  رب  هک  یتبیصم  ملظ و  عاونا  ترضح ، نآ  فیرـش  مرح  رد  نمؤم  هاگره  نوچ  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 

نامیالوم وا ، هب  ناگدـننک  متـس  نانمـشد و  زا  هدـنریگ  ماقتنا  بانج و  نآ  هاوخنوخ  هک  دـنادب  دـنک و  مّسجم  نهذ  رد  هدـمآ ، دراو 
دیامن و اعد  ترضح  نآ  روهظ  جرف و  لیجعت  يارب  هک  تخیگنارب  دنهاوخ  ار  وا  شتّدوم  لقع و  تسا ، مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص 

.دهاوخب یهلا  هاگرد  زا  ار  رما  نیا  يراز ، عرضت و  اب 

هک هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تارایزلا ،» لماک   » مهن داتفه و  باب  رد  یلامث  هزمحوبا  تیاور  رد  هچنآ  تسا ، نیا  رب  دهاش  و 
، یتـسرف یم  دورد  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  همه  رب  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  رب  نداتـسرف  دورد  زا  سپ  هدومرف : تراـیز  نآ  زا  ییاـج  رد 
نادرگ و مامت  ار  شیوخ  تاملک  اه  نآ  هب  ادـنوادخ ! ییوگ : یم  و  يداتـسرف ، دورد  مالـسلا  اهیلع  نیـسح  نسح و  رب  هک  ناـنچمه 

.(1) شخب …  ققحت  ناشیا  هب  ار  تا  هدعو 

راذگب نآ  رب  ار  تا  هنوگ  سپس  هدومرف … : ترایز  نامه  زا  رگید ، ياج  رد  و 

ص:115
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! نیسح راگدرورپ  يا  ادنوادخ !  (1) ؛» …  ِْنیَسُحلا ِمَِدب  ُُبلُْطا  ِْنیَسُحلا  َّبَر  َّمُهَّللَا  .ِْنیَـسُحلا  َرْدَص  ِفِْشا  ِْنیَـسُحلا  َّبَر  َّمُهَّللَا  : » وگب و 
، تسا نشور  ترابع  نیا  تلالد  تهج  .نک  یهاوخنوخ  نیـسح  يارب  نیـسح ! راـگدرورپ  يا  ادـنوادخ ! .هدـب  افـش  ار  نیـسح  هنیس 
زا نتفرگ  ماـقتنا  اـب  دـنک و  یم  یهاوـخنوخ  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  يارب  هـک  تـسا  مالـسلا  هـیلع  تّـجح  ترـضح  ناـمیالوم  نوـچ 

.دهد یم  افش  ار  شا  هنیس  شنانمشد ،

مالسلا هیلعاضر  ترضح  نامیالوم  مرح   - 6

رب نداتـسرف  دورد  زا  سپ  تراـیز  نآ  رد  هک  هدـیدرگ  تیاور   (2) تاراـیزلا » لـماک   » رد هک  یتراـیز  رد  نآ ، ندوب  دراو  تهج  هب 
ُهَجَرَف اِهب  ُلِّجَُعت  ًهَِیقاـب  ًهَیِماـن  ًهالَـص  َکـِْقلَخ  ِیف  ِِمئآـقلاَو  َکِِّیلَوَو  َکـِتَّجُح  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا  : » هدـمآ مالـسلا  مهیلع  ناـماما  کـیاکی 

ار شجرف  نآ  هب  هک  رادیاپ  نوزفازور و  يدورد  تسرفب ، دورد  تقلخ  رد  مئاق  تا و  ّیلو  تّجح و  رب  ادنوادخ ! اِهب ؛» …  ُهُرُْـصنَتَو 
.ینادرگ شزوریپ  نآ  هب  ینک و  رتدوز 

مالسلا امهیلع  نییرکسع  مرح   - 7

َّمُهَّللَا : » هک هدمآ  تیاور  ناشیا  يارب   (3) باتک نامه  رد  هک  یترایز  رد  هچنآ  تسا ، نآ  رب  دهاش  و  اّرماس ؛)  ) يأر نم  ّرُس  رهـش  رد 
رما  ] شیاشگ جرف و  اراگدرورپ ! َنیِمِحاّرلا ؛» َمَحْرَأ  ای  ْمِهِجَرَف  َعَم  انَجَرَف  ْلَعْجاَو  َکِِّیلَو ، َْنباَو  َکِِّیلَو  َجَرَف  ْلِّجَع 

ص:116

.414 تارایزلا ، لماک  . 62 - 1

.517 تارایزلا ، لماک  . 63 - 2

.521 تارایزلا ، لماک  . 64 - 3
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.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  هد ، رارق  ناشیا  ِجرف  اب  ار  ام  عضو  شیاشگ  ناسرب و  رتدوز  ار  تا  ّیلو  دنزرف  تا و  ّیلو  تموکح ]

مالسلا مهیلع  ناماما  زا  کی  ره  مرح   - 8

دهاش .دشاب و  یم  نانآ  يدونشخ  ترسم و  هیام  تسا و  ناشیا  هب  نتـسج  بّرقت  ندش و  کیدزن  لیاسو  نیرتهب  زا  اعد  نیا  هک  اریز 
: تفگ ناوت  یم  هکلب  .تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  مهیلع  ناماما  همه  ترایز  باب  رد  تارایزلا » لماک   » باتک رد  هچنآ  تسا ، نیا  رب 

ِیف : » هدومرف هنأش -  یلاعت  دـنوادخ -  هک  دـشاب ، یم  دراد  یمارتحا  یگژیو و  هک  ییاج  ره  رد  مدرم  فیاظو  نیرت  مهم  زا  اعد  نیا 
(1) ُهُمْسا » اَهِیف  َرَکُْذیَو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب 

نیرت بوبحم  اهرکذ و  نیرتهب  زا  اعد  نیا  هک  .دوش  دای  وا  مان  اه  نآ  رد  دـنبای و  تعفر  هدومرف  روتـسد  دـنوادخ  هک  ییاه  هناخ  رد 
مامتها نآ  هب  زور  بش و  زا  تاقوا  همه  رد  هک  دـیاب  سپ  تسا ، تربع  لها  دزن  اـه  نآ  نیرت  مهم  تریـصب و  ناـبحاص  دزن  اـه  نآ 

.دنزرو

ص:117

هیآ 36. رون ، هروس  . 65 - 1
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نارکمج سّدقم  دجسم  تاروشنم  تسرهف 

( یبیج یفیک ، يریزو ،  ) میرک نآرق   - 1

( یبیج يریزو ، ) نانجلا حیتافم  تایلک   - 2

( یبیج  ) نانجلا حیتافم  بختنم   - 3

( یبیج يریزو ،  /) هغالبلا جهن   - 4

هیداجس هفیحص   - 5

مالسلا هیلع  نامز  ماما  تارایز  هیعدا و   - 6

رارسا هنیئآ   - 7

ناربج هار  یگدنز و  رد  هانگ  راثآ   - 8

هانپ نیرخآ   - 9

ادیپ دیشروخ  نیرخآ   - 10

1و2)  ) موصعم هدراهچ  اب  ییانشآ   - 11

دهاز یضترم  خیش  اقآ   - 12

( مراکملا لایکم  رصتخم   ) راظتنا نییآ   - 13

ادخ اب  طابترا   - 14

تیالو لالز  زا   - 15

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  مالسا   - 16

روهظ تبیغ ، تماما ،  - 17

مالک ملع  هاگدید  زا  تبیغ  تماما و   - 18

قودص خیش  یلاما  رد  تیالو  تماما و   - 19
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( یسور ) مالسلا مهیلع  هموصعم  ترضح  يدهم و  ماما  اضر ، ماما   - 20

نایدا هاگمزر  رد  مالسلا  هیلعاضر  ماما   - 21

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  ماما   - 22

ناراب راهب و  راظتنا   - 23

رصاعم ناسنا  راظتنا و   - 24

هماقا ناذا و  تیمّها   - 25

مایپ نیرخآ  رد  ماما  نیلوا  اب   - 26

تیرشب دادماب   - 27

كدوک / راهب زا  رتهب   - 28

اونین رادمچرپ   - 29

تیاده مچرپ   - 30

یبلط تنوشخ  میسیرورت و  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ   - 31

يراد هدرب  داهج و  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ   - 32

دادترا اه و  تیلقا  قوقح  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ   - 33

نز قوقح  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ   - 34

یبلط حلص  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ   - 35

دلج ود  مالسلا /  هیلع  نینمؤملا  ریما  خیرات   - 36

دلج ود  / هلآو هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  خیرات   - 37

( یسیلگنا ، ودرا ، یبرع ، یسراف /) نارکمج سدقم  دجسم  هچخیرات   - 38

مالسلا هیلعءادهشلا  دیس  خیرات   - 39
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مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  هاگیلجت   - 40

( رتفد راهچ   ) ناگتفای فرشت   - 41

مالسلا هیلعرصع  ماما  یناهنپ  ياه  هولج   - 42

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  اب  يونعم  طابترا   / راتفگ هدراهچ   - 43

مالسلا هیلع  یلع  ماما  مالک  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما   / ثیدح لهچ   - 44

هلآو هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  زا  هدیزگرب  ثیدح  لهچ   - 45

تیالو نابات  غورف  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح   - 46

دیواج ياه  تمکح   - 47

هعقاو سی و  ياه  هروس  متخ   - 48

( راعشا هعومجم   ) راعشالا نئازخ   - 49

( بقاثلا مجن  رصتخم   ) بیاغ دیشروخ   - 50

( راعشا هعومجم   ) ییالط ياه  هشوخ   - 51

مالسلا راد   - 52

مالسلا هیلع  نامز  ماما  زا  ییاه  ناتساد   - 53

( راعشا هعومجم   ) قیاقش غاد   - 54

( یسور  ) یجنم راظتنا  رد   - 55

رون يوجتسج  رد   - 56
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( مومهملا سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد   - 57

( رواشیپ ياه  بش  رصتخم  ) تیالو تماما و  میرح  زا  عافد   - 58

تسود رادید  ترسح  رد  هدشلد   - 59

يدازآ نید و   - 60

هرابود تایح  ای  تعجر   - 61

كرت لوسر   - 62
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رانا خرس  دورس   - 67
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برغ تحایس   - 70
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دسر یم  ارف  حبص   - 76
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مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  روهظ   - 77

ینمشد یتسود و  یّلجت  اروشاع   - 78

یسیون هضیرع   - 79

بیس رطع   - 80
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خیرات نایاپ  مالسلا و  هیلع  یلع   - 83
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یتیبرت ياه  هصق   - 94

مالسلا هیلع  يدهملا  تامارک   - 95
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( دلج ود   ) همعنلا مامتو  نیدلا  لامک   - 97

( راعشا هعومجم   ) یلین هار  ناشکهک   - 98

( راعشا هعومجم   ) تسود رذگهر  زا  يدرگ   - 99

تیودهم نامتفگ   - 100

تاولص متخ  تکرب ، رون و  هنیجنگ   - 101

اه تلیضف  مام   - 102

راونالا هاکشم   - 103

بئاغ رکذم  درفم   - 104

( دلج ود   ) مراکملا لایکم   - 105

گرم زا  سپ  یگدنز  هرخآلا ، لزانم   - 106

هغالبلا جهن  رظنم  زا  دوعوم  یجنم   - 107

اونین روشنم   - 108

تاهبش هب  خساپ  یسانشدوعوم و   - 109

تاجن دیما و  مّسجت  مالسلا  هیلع  يدهم   - 110
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( الاگنب یسیلگنا ، یلوبناتسا ، یکرت  ، یسراف /) ام اب  یلو  ادیپان   - 116
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بقاثلا مجن   - 117

( يدلجود  ) بقاثلا مجن   - 118
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تیالو يادن   - 119

وا روهظ  ياه  هناشن   - 120

راظتنا هماکچ  رای و  ياه  هناشن   - 121

تاهبش هب  خساپ  تیحیسم و  هب  یهاگن   - 122

بش زامن   - 123

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ياه  هتشون  اه و  هتفگ  همارکلا  جهن   - 124

دمآ رترید  هک  نآ  و   - 125

تاهبش هب  خساپ  اروشاع و  هعقاو   - 126

نارظتنم فیاظو   - 127

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  ياه  یگژیو   - 128

( یبیج مین  یبیج ، /) هیدمحا هیده   - 129
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: یناشن اب  دیناوت  یم  قوف ، ياه  باتک  دیرخ  هیهت و  تهج 

0251  - 7253340 ياه 7253700 ، نفلت  هرامـش  اب  ای  هبتاـکم و  نارکمج  سّدـقم  دجـسم  تاراـشتنا  یتسپ 617 ، قودنـص  مق - 
.دییامن لصاح  سامت 

.ددرگ یم  لاسرا  امش  يارب  یتسپ  هنیزه  نودب  یتساوخرد  ياه  باتک 

: شورف ياه  یگدنیامن  ریاس 
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021  - 66928687 ، 66939083 نارهت :

0351  - 6280671-2 ، 6246489 دزی :

0122  - 5664212  - 14 راک : نودیرف 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
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 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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